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UVODNIK

Letošnje šolsko leto je bilo drugačno kot vsa doslej. Bilo je nepozabno in želimo si, da bi bilo tudi 
neponovljivo. Kajti šolska vrata smo navajani zapreti takrat, ko rečemo: »Juhuhu, počitnice so tu!« 
In zdaj je ta čas, ki smo ga vsi z veseljem pričakovali. Le pot je bila letos precej drugačna. Zato so 
tudi Trate drugačne, le v e-obliki. Ko smo jih pripravljali, smo želeli zaobjeti šolsko leto 2019/20. 
Kljub nenadnemu zaprtju v marcu se je pred tem na šoli odvilo res veliko pomembnih dogodkov 
in projektov.   V tem pogledu je za nami res bogato leto: gostili smo dva projekta Erasmus+, pisali 
z roko, preganjali hrup, sodelovali na različnih natečajih, uspešno tekmovali in dosegali zavidljive 
rezultate. Med karanteno pa smo v šoli na daljavo vzpostavili posebne vezi in nekaj utrinkov objav-
ljamo v teh Tratah. Tudi Valeta je bila letos posebna – najprej smo mislili, da je sploh ne bo, potem 
pa so nam devetošolci pripravili lepo prireditev, ki so jo starši lahko neposredno spremljali preko 
youtube kanala. Veliko smo se naučili in vsa nova spoznanja bomo prenesli v novo šolsko leto. 
Listanje po e-Tratah naj v vas zbudi lepe spomine. Preživite prijetne počitnice, jeseni pa se zdravi 
in spočiti vrnite v šolo. 

Ravnateljica mag. Karla Krajnik



PROJEKTNO SREČANJE V SLOVENIJI OD 29. 9. DO 5. 10. 2019

delavnicah, ki smo jih pripravili na šoli, se sprehodili po Škofji Loki in spoznavali znamenitosti našega lepega 
srednjeveškega mesta. Učence in učitelje je sprejel tudi župan Škofje Loke, gospod Tine Radinja. Učenci so 
obiskali tudi Ljubljano in Escape Room, V petek pa so uživali na zaključni prireditvi, ki so jo za njih pripravili 
učenci naše šole in njihovi mentorji.

	Od 29. septembra  do 5. oktobra 2019  smo gostili 
projektno srečanje. Projekt je ekološko naravnan  
in nosi naslov: 
“THE SPIRIT OF RESPONSIBILITY FOR 
ENVIRONMENT”. 

Učenci raziskujejo in pridobivajo izkušnje o 
varovanju okolja ter se učijo, kako odgovorno 
uporabljati naravne vire, ki so nam dani. Na naši 
šoli smo gostili 31 učencev in 11 učiteljev iz Italije, 
Grčije, Turčije in Romunije. Učence so na svoje 
domove sprejeli naši učenci. V tem tednu smo za 
njih pripravili veliko različnih dejavnosti na šoli in 
pa tu tudi zunaj nje. Naši učenci in njihovi gost-

Sodelujoči:
Učitelji: Jerneja Bokal, Gita Šmid, Jerneja Bonča, Jasmina Vidovič, Petra Kavčič, Matevž Šifrar, Neja 
Štromajer, Zorica Kozelj

Učenci: Katra Ziherl, Neva Kušar, Klemenčič Tara, Vid Klemenčič, Žiga Križnar, Manca Novljan, Jan Novl-
jan, Kajba Iva, Mravlja Leja, Ažbe Kržišnik, Oblak Ajda, Martin Oprin, Žalec Ana, Štefelin Sara, 
Derlink Danaja, Nejc Cegnar, Jemc Karlo, Porenta Pia, Jakob Bergant, Nina Bergant, Blaž Bukovnik, Stare 
Erazem, Kamin Matic, Smirnov Alina, Miklavčič Iva, Anuša Bohinc, Camlek Maca, Arh Tia, Juričan Domen, 
Maša Derlink , Skoko Maja, Skoko Matej, Kovač Vid, Potočnik Nika, Ravnihar Tija.

PONEDELJEK - 30. 9. 2019
Ob 8.20 uri smo se vsi udeleženci v projektu zbrali v predavalnici, kjer nas je pozdravila ravnateljica mag. 
Karla Krajnik, predstavila nam je našo šolo, učenci pa so pripravili kratek kulturni program.

	 	

ZGODILO SE JE...



Po uradnem sprejemu so učenci odšli za dve šol-
ski uri k pouku, kjer so lahko spoznali kako poteka 
pouk na naši šoli. Učitelji pa so si ogledali pouk na 
razrednji stopnji. Tretjo šolsko uro smo se vsi vrnili v 
predavalnico, kjer smo spoznavali dežele, od koder 
prihajamo sodelujoči. Po kosilu smo odšli na obisk k 
županu Tinetu Radinji, ki nam je namenil nekaj minut 
za pogovor.

	

	

TOREK - 1. 10. 2019
Učenci so dan preživeli v štirih različnih 
delavnicah: kemijski, biološki, tehniški in okolje-
varstveni. 

	

	

		 	



Po kosilu smo se odpeljali na Bled, kjer smo obiskali Blejski otok, Blejski grad in se sprehodili do jezera. 
Popoldanska aktivnost je bila namenjena spoznavanju naravnih in geografskih značilnosti Slovenije.

SREDA - 2. 10. 2019
Ta dan smo preživeli v Ljubljani. 

	

Najprej smo obiskali Hišo eksperimentov in imeli voden ogled mesta Ljubljane in Lubljanskega gradu v 
angleškem jeziku.

	

	
ČETRTEK - 3. 10. 2019
Učenci in učitelji smo se zbrali pred šolo ob 7.30 in se odpeljali v Postojno. Tam smo si ogledali slikoviti 
Predjamski grad, ki je bil zgrajen v jami. Po ogledu gradu smo si ogledali Interaktivni muzej krasa, ki na 
sodoben interaktiven način prikazuje nastanek krasa in njegove značilnosti ter posebnosti. V tem muzeju 
so učenci aktivno udeleženi pri ogledu zbirke, saj sami raziskujejo in odkrivajo informacije. Na koncu je 
sledil še ogled Postojnske jame, ene največjih v Evropi. 



	 	

PETEK - 4. 10. 2019
Učenci in učitelji smo se ob 8.20 zbrali v predavalnici. V tem dopoldnevu so se udeležili še dveh 
naravoslovnih delavnic, tako da se je vsak učenec v tem tednu udeležil vseh štirih delavnic. Učitelji  so 
obiskali podružnično šolo v Retečah, kjer so jim pripravili kulturni program. ŠE DVEH NARA-

	 	

	

Ob 12.30 smo se vsi zbrali na šolskem dvorišču, kjer smo v spomin na to 
srečanje skupaj posadili drevo in si ogledali razstavo likovnih  izdelkov na 
temo “Air pollutions”. 
Za zaključek pa so učenci in njihovi mentorji naše šole pripravili še zaključno 
prireditev. Na prireditvi so nastopili pevke in pevci otroškega pevskega zbo-
ra, pevke mladinskega pevskega zbora, plesalci folklorne skupine Trata ter 
članice navijaške skupine Cvetke. Zanimiva je bila tudi točka, v kateri so se 
z igranjem  na cajone predstavile učenke, ki so sodelovale v projektu Cajon. 
Kot Pat in Mat sta nastopila Karlo Jemc in Julij Martin Fričovsky, prireditev 
pa je v angleškem jeziku povezoval  
Matic Kamin. Ti trije učenci so se predstavili tudi z rapom.



	 	

	
Vse to pa je bil lep zaključek projektnega tedna v Sloveniji. 
Vse aktivnosti so se končale ob 15.30 uri. Italijanska skupina 
je po vseh aktivnostih odšla domov.

SOBOTA - 5. 10. 2019
V zgodnjih jutranjih urah sta odšli romunska in grška skupina. 
Turška skupina pa je ob spremstvu profesorice Tadeje Lapuh 
obiskala Ljubljano in se v podnih popoldanskih urah vrnila do-
mov.
O projektnem srečanju v Sloveniji je bil objavljen članek v 
lokalnem časopisu Ločanka in na nacionalnem radiju Ognjišče. 

	

Vodja projekta Jerneja Bokal



KA229: PARTNERSTVO ZA IZMENJAVO MED ŠOLAMI
ERASMUS+: DEVELOPING PUPILS’ SKILLS - STORYTELLING

     

Učitelji naše šole od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2020 
z izmenjavo dobre prakse sodelujejo v projektu Erasmus+: 
Razvijanje spretnosti in veščin učencev v okviru KA229: part-
nerstva za izmenjavo med šolami ali uradno Developing 
pupils’ skills. Tema je pripovedništvo: učenci spoznavajo 
lastno kulturno dediščino skozi pripovedke, pravljice in mite, 
hkrati pa imajo možnost spoznati tuje.
Prednostni nalogi na področju šolskega izobraževanja sta 
mobilnost strokovnih delavcev na partnerske šole in krepitev 
strokovnega profila učiteljskega poklica. V okviru projektnih 
aktivnosti izmenjujemo ideje, izkušnje in dobro prakso, 
vključno skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic, 
aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja, razvijamo 
in uporabljamo inovativne pristope za učence in osebje, ob 
vsem tem pa spodbujamo tudi aktivno državljanstvo in inter-
nacionalizacijo šole. V lanskem šolskem letu smo obiskali 

naslednje partnerske šole: decembra 2018 šolo Glerarskoli iz mesta Akureyri na Islandiji, marca 2019 šolo 
Kasim Sacide Ener Ortaokulu iz turške Adane in maja 2019 šolo Silutes iz mesta Katyčiai v Litvi. Špansko 
šolo CEIP José Cortines Pacheco iz mesta Lebrija smo načrtovali obiskati marca 2020, a smo obisk zaradi 
koronavirusa prestavili na januar 2021.

STROKOVNI OZIROMA PROJEKTNI TIM

Glede na zahteve v prijavnici v timu sodelujejo naslednji strokovni delavci naše šole in njihovo delovno 
mesto:

- Svjetlana Urbančič, učiteljica slovenščine in francoščine – koordinatorka
- Irena Čerin, socialna pedagoginja – pomočnica koordinatorke
- Karla Krajnik, ravnateljica  in članica tima
- Zorica Kozelj, učiteljica angleščine
- Andrej Novljan, pomočnik ravnateljice in učitelj matematike
- Nika Lebar, knjižničarka
- Mateja Feltrin Novljan, učiteljica slovenščine in OPB
- Andreja Vidmar, učiteljica slovenščine
- Klementina Tominšek, učiteljica glasbene umetnosti
- Vanja Jordanov, učiteljica likovne umetnosti
- Marija Zakotnik, učiteljica razrednega pouka
- Simonita Novak, učiteljica razrednega pouka
- Marjanca Trilar, učiteljica razrednega pouka
- Jasna Camlek, vzgojiteljica, druga učiteljica v razredu in v OPB
- Mojca Bogataj, vzgojiteljica, druga učiteljica v razredu in v OPB
- Špela Bogataj, učiteljica angleškega jezika
- Romana Dolinar, učiteljica razrednega pouka

Sodelovali so učitelji iz teama in učenci od 1. do 9. razreda matične šole in učenci na podružnični šoli.



GOSTILI SMO  21 UČITELJEV IZ ISLANDIJE, TURČIJE, LITVE IN 
ŠPANIJE                                                                   Od 7. do 11. oktobra 2019

Pri načrtovanju programa srečanja so 
sodelovali vsi člani tima. Da smo srečanje 
uspešno izpeljali, pa je bilo potrebno 
sodelovanje vseh delavcev šole in vodstva, ki 
je pripravilo nadomeščanje.
V programu smo zajeli vse, kar smo do sedaj 
na šoli delali z učenci glede projekta, gostom 
pa smo hkrati pokazali in predstavili našo kul-
turno in naravno dediščino ter kulinariko.

Uvodne prireditve se je udeležil 
tudi župan Tine Radinja. 

Otroški pevski zbor z Jasno Camlek

Točka s cahonom z mentorico Tadejo Lapuh.

PRVI DAN - Na slavnostni prireditvi (prisotni 
so bili učenci in učitelji naše šole, 21 učitel-
jev iz partnerskih držav, škofjeloški župan Tine 
Radinja) so v programu med drugim sodelova-
li učenci otroškega pevskega zbora, mladin-
skega pevskega zbora in folklorna skupina. 
Gostom smo razkazali našo šolo na razredni 
in predmetni stopnji. 
Učiteljici angleškega jezika Zorica Kozelj in 
Špela Bogataj sta (prva v ponedeljek, druga 
v torek) imeli hospitacijo v angleškem jeziku 
kot primer dobre prakse. Učenci naše šole 
so zaigrali lutkovno igrico Mojca Pokrajcul-
ja v angleškem jeziku, na posnetkih pa smo 
si ogledali tudi lutkovne igrice iz partnerskih 
držav. Popoldne so si gostje ogledali staro 
mestno jedro Škofje Loke.



Delavnica 
izdelovanja knjižne kazalke tretješolcev z učitelji 
gosti v PŠ Reteče

DRUGI DAN – Učitelje smo povabili na 
ogled naše podružnične šole v Retečah. 
Tam so imeli delavnico izdelovanja zapest-
nic in knjižnega kazala skupaj z učenci četr-
tega razreda. Učitelji smo imeli sestanek, 
na katerem so pregledali delo, ki smo ga 
opravili v lanskem šolskem letu, in načr-
tovali smernice za to šolsko leto. Popoldne 
so si gostje ogledali naše glavno mesto Lju-
bljano.

IIgralci lutkarji z  učiteljicami iz Turčije

Mojco Pokrajculjo so v angleščini zaigrali: Nadja Bobnar, Rebeka 
Kozmelj, Ela Juričan, Urban Kalan, Iza Jenko in Doris Šesek iz 5. 
a. Mentorici sta bili  Simonita Novak in Špela Bogataj

Tuje učitelje smo popeljali po Škofji Loki in jih SEZNANILI Z 



Učiteljici Mojca Bogataj in Romana Dolinar sta 
pripravili dve delavnici s tretješolci in učitelji gosti.

Kolegi učitelji so bili navdušeni nad našo prestolnico

TRETJI DAN – Učitelji iz partnerskih držav so imeli ekskurzijo v Lesce, kjer so imeli v Čebelarskem centru 
Gorenjske voden ogled centra in delavnico izdelave sveč v trgovini Gorenjka pa degustacijo čokolad. Sledil je 
ogled Bleda in Blejskega gradu.

ČETRTI DAN - Učitelji iz partnerskih držav so imeli ekskurzijo v Postojnsko jamo, Sečoveljske soline in Piran.

PETI DAN – Pregledali smo našo eTwinning stran in se dogovorili, kaj je treba še narediti, popraviti, dodati oz. 
dopolniti do zadnjega projektnega srečanja v Španiji.
Žal je nekaj stvari zaradi koronavirusa ostalo nedokončanih. Učenci in učitelji bodo vse nadoknadili v prihodn-
jem šolskem letu do srečanja januarja 2021 v španski Lebriji.

Piran je vse navdušil. Skupinska slika za spomin.

Vodja projekta: Svetlana Urbančič



     PROJEKT: RADI PIŠEMO Z ROKO      

1. UVOD V TEDEN PISANJA Z ROKO V OŠ 
CVETKA GOLARJA

Uvod v Teden pisanja z roko na temo 
Tudi doma radi pišemo z roko so v 
OŠ Cvetka Golarja predstavljale de-
javnosti, ki smo jih izvedli v mesecu 
decembru 2019. 
a) Od začetka decembra so učenci 
od doma prinašali božično-novoletne 
voščilnice preteklih let, napisane z 
roko. Teden dni pred počitnicami smo 

V ponedeljek, 23. 12. 2019, je 23 učencev 2. b-razreda skupaj s svojo razredničarko Petro Cesar v okviru 
projekta Radi pišemo z roko obiskalo stanovalce Centra slepih, slabovidni in starejših občanov v 
Škofji Loki. Že prej so v  šoli izdelali božično-novoletne voščilnice, na katere so z roko napisali vsak svoje 
praznično voščilo zanje, pripravili pa so jim tudi kulturni program. Ob koncu programa  je Mihajlo  v imenu 
učencev prebral novoletno voščilo, ki so ga sestavili v šoli:

jih razstavili v avli šoli na panoju z naslovom Tudi v družini radi pišemo z roko, in to tako, da je bila v ospredju 
predvsem pisava njihovih sporočil.

HITRO, HITRO MINE ČAS, 
Kaj v tem letu čaka nas?
Vsaka zvezda ena žeja,
za veselje, zdravje, srečo.
Vse težave pozabimo,
novih dni se veselimo.
In da bi sreča res našla pot do vseh 
nas.

Velja pa si zapomniti:
najboljših in najlepših reči na svetu
ne moremo videti niti se jih dotakniti.
Čutiti jih moramo s srcem …
Zato odprimo srca na stežaj …

Učenci predmetne stopnje so v različnih pesniških zbirkah iskali pesmi na temo, povezano z zimskimi 
meseci. Prepisali so jih in  nato rokopise razstavili v vitrini v avli šole. Sodelovalo je 20 učencev.

TEDEN PISANJA Z ROKO V OŠ CVETKA GOLARJA
Delavnica Lepopisje – Kaligrafija
Učiteljici Jerneja Bonča in Sabina Kaplan sta pripravili in izvedli tri delavnice na temo LEPOPISJE – 
KALIGRAFIJA. Ker ima šola na razpolago 15 peres za pisanje v tej pisavi, sta izbrali oddelke, v katerih je 
zaradi pouka v manjših učnih skupinah približno po 15 učencev. Tako so sodelovali trije oddelki 8. razreda in 
en oddelek 7. razreda – skupaj 45 učencev. Izdelki, ki so ob tej priložnosti nastali, so skupaj s fotografijami 
z delavnic razstavljeni v avli šole (tudi v počastitev slovenskega kulturnega praznika).



	

	

	

Učenci predmetne stopnje so razmišljali o 
pomenu pisanja z roko. 
Svoja razmišljanja so tudi zapisali. Sodelovalo je 
40 učencev.

V 2. b - razredu so učenci z velikimi tiskanimi ali z malimi 
tiskanimi črkami napisali pismo svojemu dedku ali svoji 
babici. Pri pisanju so zelo uživali.
Nekateri so pismo osebno izročili, drugi so ga poslali po 
pošti.
Babice in dedki so svojim vnukom tudi sami napisali 
pismo - kot razveseljiv odgovor na prejeto pošto. Oboji, 
tako učenci kot stari starši, so se v tem tednu še prav 
posebej povezali preko pisane besede in krepili vezi tudi 
na ta način.
Učenci so prinesli pisma pokazat tudi sošolkam in sošol-
cem ter svoji  učiteljici. Nekateri so jih želeli pred ostalimi 
učenci tudi prebrati. Sodelovalo je 23 učencev in 15 
starih staršev.

	

Vodja projekta: Zdenka Pri-



     PROJEKT: ADIJO HRUP      

  Radi povemo, da smo zdrava in 
UNESCO šola in letos smo želeli posebej 
utrditi četrti Delorsov steber: Učiti se biti –
 z namenom, da bi znali kontrolirati svojo glasnost.  
Razvijali smo svoj projekt Adijo, hrup. Danes lahko 
s kančkom črnega ali korona humorja rečemo, da 
je to najbolj uspešen projekt tega šolskega leta, saj 
je šola 
dobesedno umolknila. ☺ 
Veseli smo, da smo nazaj, ker dvomesečni molk 
v času, ki ni namenjen počitnicam, res ni bil tisto, 
kar smo želeli. Je pa res, da je bilo ob povratku 
učencev v šolo več veselja kot hrupa. 

Na začetku šolskega leta smo 
med učenci izvedli anketo, v kateri 
so nam sami povedali, kako hrup 
vplival nanje in na njihovo delo. 
Izstopajoč odgovor je, da moti nji-
hovo pozornost.

Učencem smo podali tudi nekaj 
predlogov, kako bi zmanjšali hrup 
na šoli, na 
predmetni stopnji so si zažele-
li kotičke, kjer bi se lahko umirili, 
na razredni pa so kot najboljšo 
možnost izbrali mirno glasbo. 



Odločili smo se, da se držimo »semaforja«, ki 
nas bo opozarjal na to, kakšno govorjenje je 
v katerem delu šole primerno. Barvna lestvica 
je sedaj v vsaki učilnici. 

Želeli smo, da se učence na barve semaforja privadijo in da ob pogledu na ptice, ki smo jih izdelali sami in 
smo jih razporedili po nekaterih delih šole, sami ozavestijo, kakšen način komunikacije je primeren. Za vse 
učenke in učence smo pripravili predavanja in jih seznanili s tem, kako hrup vpliva na naše zdravje, kako 
deluje naš slušni organ in kako ga negovati, kako ravnati z glasom, spomnili smo jih, da je pomembno, da 
hrano uživajo v tišini, med odmori smo zato lahko poslušali zelo tiho glasbo, ki jih je spodbudila k bolj 
mirnemu načinu govora in gibanja po šoli. 
Kot rečeno – projekt je prekinil molk, a maja smo vendarle dobili priložnost, da smo se ponovno skupaj z 
učenkami in učenci začeli ukvarjati, kako na prijeten način preživljati skupen čas. Pred korono smo izvajali 
meritve, izvedli jih bomo tudi prihodnje šolsko leto in nadaljevali z urejanjem šolskih kotičkov, v katerih bo 
vsak lahko našel mir in se dobro počutil. 

     PROJEKT: TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA      
 Učenci Turističnega krožka matične šole: Rebeka Kozmelj, Sebastjan Kozmelj, Andrea Lazarević, 
Lara Okorn, Lea Podnar, Mina Škof, Enej Štefelin, Brina Umek in Žana Žonta so tudi v tem šolskem letu 
sodelovali na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega projekta je bila Festival naj bo. Združi-
li smo umetnost ter zabavo in nastal je festival Cvetkofest, festival umetnosti in zabave. 
Festival smo poimenovali po Cvetku Golarju, slovenskem pesniku, pripovedniku, dramatiku, prevajalcu, 
časnikarju in uredniku, ki je dal ime tudi naši šoli, Osnovni šoli Cvetka Golarja. Poudarek našega festivala je 
na besedni umetnosti. V program festivala smo vključili tudi druge vrste umetnosti, kot so glasbena, plesna, 
likovna, gledališka, filmska, umetnost fotografiranja in umetnost kuhanja. Pripravili smo večdnevni festival z 
zelo raznolikim programom. 
Na 34. festival Turizmu pomaga lastna glava smo 
se pripravljali v okviru Turističnega krožka. Prva 
srečanja smo posvetili raziskovanju različnih festi-
valov, ki potekajo v Škofji Loki in Sloveniji. Nato smo 
začeli pripravljati naš festival. Delo je bilo zanimivo 
in raznoliko. Učenci so spoznali vse faze projektne-
ga dela, od ideje do končnega izdelka. V mesecu 
bi morali svoj izdelek predstaviti tudi širši javnosti 
na turistični tržnici v Mercator centru v Domžalah, 
a je bila turistična zaradi pandemije coronavirusa 
odpovedana. Organizatorji festivala Turizmu poma-
ga lastna glava so se odločili, da bodo letos projekt 
zaključili drugače kot po navadi. Vsi sodelujoči smo 
morali posneti promocijski video. Učenci Turistične-
ga krožka so svojo nalogo opravili odlično in na 
koncu v svoje roke prejeli zlato priznanje.

Vodji projekta:
Neja Štromajer in Špela Bogataj

Vodja projekta: Mateja Feltrin 



 Kako prenesemo video 
datoteke na youtube? Kako v 
živo prenašamo video na you-
tube ali facebooku? Kakšne so 
razlike med poceni in profesio
nalnimi kamerami? Na ta in 
podobna vprašanja smo poiskali 
odgovore na delavnici v poned-
eljek, 21. 10. 2019, na kateri 
smo postavili tudi čisto pravi 
televizijski studio. Pripravili smo 
tudi krajšo oddajo in jo v živo 
prenašali preko youtuba. Na 
delavnici so učenci spozna-
li tudi profesionalno opremo, 
med katero sodijo kamere, luči, 

  PIKA NOGAVIČKA Z DRUŠČINO SPREJELA PRVOŠOLČKE      
ŠOLSKI UTRINKI...

V ponedeljek, 2. septembra 2019, 
so se odprla vrata OŠ Cvetka 
Golarja tudi za 104 prvošolke in 
prvošolce (87 na matični šoli in 17 
na POŠ Reteče). Šolsko torbo so 
ta dan pustili doma in si v družbi 
svojih staršev ogledali igrico Pika 
Nogavička. Pripravili so jo učen-
ci, ki obiskujejo neobvezni izbirni 
predmet Umetnost. Prvošolčke in 
njihove starše sta pozdravila tudi 
gospa ravnateljica magistrica 
Karla Krajnik ter župan gospod 
Tine Radinja, ki je učencem podelil 
knjižice z nasveti za varno pot v 
šolo. O tem je spregovorila tudi 

policistka, učenci pa so prejeli še rumene rutice za varnejšo pot v 
šolo in domov. Nato so učiteljice učence in starše povabile v razre-
de, prijetno druženje pa so zaključili ob prigrizku v jedilnici šole.

mikrofoni in podobno ter se seznanili z osnovami snemanja, kadriranja in montaže.

MEDIJSKI USTVARJALCI ZA EN DAN



Tik pred jesenskimi počitnicami, v soboto, 26. 10. 2019, se je v Ljubljani odvijala odmevna športna prired-
itev, Ljubljanski maraton. Udeležili so se ga tudi učenci OŠ Cvetka Golarja, ki so našo šolo lepo zastopali. 
Tekačicam in tekačem iskrene čestitke za lepe rezultate.  

  SODELOVALI SMO NA LJUBLJANSKEM MARATONU

  GOSTILI SMO OTROKE Z DRUGE STRANI MEJA

 Veliko Slovencev zara-
di različnih zgodovinskih oko-
liščin živi tik ob slovenski meji 
ali pa na ozemlju, ki je bilo 
nekdaj slovensko, danes pa ni 
več. Koroški Slovenci živijo v 
Avstriji, toda ostajajo povezni z 
matico. To želijo povedati tudi 
mladim, zato smo v ponedel-
jek, 4. 11. 2019, v sodelovanju 
s Svetovnim slovenskim kon-
gresom gostili skupino lutkar-
jev Srce iz Dobrle vasi v Avstri-
ji. Za učence 1. in 2. razreda 
so odigrali lutkovno predstavo 
Povej mi kaj o šoli. Predstava 
je del projekta, ki poteka preko 
Urada za Slovence v zamejst-

vu in po svetu in se imenuje Otroci na drugi strani meje. Z njim želijo naše učence osvestiti, da slovenski 
otroci živijo tudi na drugi strani državne meje kot slovenka narodna manjšina. 



 Tudi letos je pod pokroviteljst-
vom Lions klubov iz vsega sveta  po-
tekal mednarodni likovni natečaj Plakat 
miru z naslovom Pot miru. Z njim želijo 
mlade med enajstim in trinajstim letom 
spodbuditi k razmišljanju o življenju, 
miru, prihodnosti, ljubezni vosti in med-
sebojnem razumevanju. Na letošnjem 
natečaju je s svojimi likovnimi izdelki 
sodelovalo več kot sto učencev petih 
osnovnih šol iz Škofje Loke ter Selške 
in Poljanske doline. Med vsemi nastali-
mi plakati so jih sedemdeset predstavili 
na razstavi v Sokolskem domu, med 
njimi pa so izbrali še sedem plakatov, 
ki so bili po oceni komisije najboljši. Na 
mednarodni ravni je potem izbranih 24 
likovnih del. 
Možnost predstavitve svojega dela na 
mednarodni ravni je letos dobil tudi naš 
učenec Daniz Bektašević. Iskrene čes-
titke!

USTVARJALI SMO PLAKAT MIRU

Vir: Loške novice, november 2019, str. 13

 PRIPRAVILI SMO PRAZNIČNI SEJEM
 V šoli začne dišati po praznikih 
že v novembru, saj se pripravljamo na 
tradicionalni sejem, ki ima več pom-
enov: pri pripravi sodelujejo vsi učen-
ci, zbran denar pa gre v šolski sklad, 
starši se na njem radi srečajo in med 
seboj poklepetajo. Največ o pripravah in 
same dogajanju pa povedo fotografije. 

Tako živahno je bilo pri nas 28. 11. 2019.



  PETI V 500 ČLANSKEM ZBORU JE NEPOZABNO DOŽIVETJE

 V nedeljo, 1. decembra 
2019, smo tudi pevke Mladinskega 
pevskega zbora OŠ Cvetka Go-
larja nastopile v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma na koncertu 
Potujoča muzika, s katerim smo 
počastili Svetovni dan zborovske 
glasbe. Sodelovalo je 13 izbranih 
mladinskih zborov iz vse Slovenije, 
ki so se v zadnjih dveh letih izkazali 
na regijski in državni ravni. Ti zbo-
ri precej pripomorejo k razvoju zbo 
rovske dejavnosti in so most k od-
ličnim dosežkom odraslih zborov. 
Skupaj nas je zapelo približno 500 
pevk in pevcev, ki smo se srečali 

šele na samem koncertu. Na ta dogodek smo se intenzivno pripravljali od septembra. Regijska vaja je bila 
letos v OŠ Cvetka Golarja.

Na dan prireditve smo se po prihodu v Ljubljano vsi nastopajoči  zbrali v OŠ Majde Vrhovnik. Ko smo se 
postavili v vrste, smo odšli na oder na prvo skupno vajo. Dirigirala sta nam Damijan Močnik in Rahela Durič. 
Po kosilu smo imeli generalko, kjer smo opravili še zadnje popravke. Program je bil razdeljen na štiri dele. 
Spremljala sta nas orkester in pianist.

Nastop nam je zelo dobro uspel in domov smo se pevke in naša zborovodkinja Klementina Tomišek vračale  
z najlepšimi vtisi.

Anuša Bohinc, Neva Kušar, Manca Novljan, vse 8. c

Iskrene čestitke našim pevkam za nastop v Cankarjevem domu.



 Torek, 10. 12. 2019, je bil za učence 6. razreda še posebej čaroben. Odpravili so se v Cankarjev dom, 
kjer so si ogledali komorno opero Snežna kraljica, napisano po literarni predlogi slavnega danskega pravl-
jičarja, Hansa Christiana Andersena. V operi sta nastopila tudi učenca naše šole, Manca Novljan iz 8. c in Jan 
Novljan iz 6. b, ki je odigral in odpel tudi eno od nosilnih vlog v operi. Obema iskrene čestitke za lep nastop.

  SNEŽNA KRALJICA NAVDUŠILA NAŠE ŠESTOŠOLCE

»Kay in Gerda sta živela v mestu. Bila sta nerazdružljiva prijatel-
ja in zato vsak svojo vrtnico posadila v skupni lonček. Bil 
pa je tudi čarovnik, ki je nekega dne, ko je bil čudno raz-
položen, izumil čarobno ogledalo. Kdor bi se pogledal vanj, 
bi v sebi in okrog sebe videl same slabe stvari. Ko se je 
nekega dne na vso moč smejal, mu je padlo zrcalo iz rok 
in se razbilo na tisoč koščkov. Začelo je snežiti, Gerda in 
Kaj sta opazovala prve snežinke. Takrat pa je Kaju priletel 
v oko košček čarovnikovega zrcala in čisto se je spremenil, 
Gerda ga ni več spoznala. In ko je po Kaja prišla Snež-
na kraljica, sploh ni pomišljal. Vzel je svoje sanke in šel z 
njo. Gerda se je vsak dan spraševala, kam je izginil, ko pa 
se je bližalo poletje, ga je šla iskat. Prehodila je gozdove, 
planine, hribe in doline, da je prišla do kraljestva Snežne 
kraljice in rešila svojega začaranega prijatelja. Tako je doka-
zala, da je prijateljstvo večno in če je treba, premaga tudi na 
videz nepremagljive ovire. Gerda bi lahko ostala pri starki, 
ki bi zanjo skrbela kot za svojo hčer, ali pri razbojnikih in se 
imela lepo. A ljubezen ji je kazala pot le k prijatelju Kaju.

»Predstava mi je bila zelo všeč. Poleg sporočila so me 
očarali  tudi glasba, ples in kostumi.« Ammar Kaltak, 
6. a

»Meni je bila opera všeč in sem uživala ob gledanju.  
Naučila sem se tudi nekaj novega,  to je, da je ljubezen 
najpomembnejša stvar v življenju.«   Iza Šink, 6. a

»Predstava mi je bila zelo všeč, tudi zato, ker se Gerda 
nikoli ni vdala, ampak je premagala vse ovire.«  Matevž 
Jesenko, 6. a

»Ko je Snežna kraljica odpeljala Kaja, je Gerda odšla za njim. Srečala se je s starko, ki jo je začarala, in z razbojniki, odšla je celo 
v grad Snežne kraljice in osvobodila Kaja. Jaz pa sem sam pri sebi rekel: »Bravo!« In sporočilo? Pravega prijateljstva in ljubezni 
se ne da ločiti.  Igralce smo nagradili z močnim aplavzom.« David Đukarić, 6. a



PRAZNOVALI SMO DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

 V ponedeljek, 23. decembra 2019, smo v Športni dvorani Trata pripravili praznično prireditev v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti. Njen prvi del je bil zgodovinsko obarvan, med drugim smo prikazali staroslovenski 
običaj ustoličevanja karantanskega kneza. Nadaljnji program je bil posvečen bližajočim božično-novoletnim 
praznikom. Na prireditvi je nastopilo veliko število naših učencev, ki obiskujejo različne interesne dejavnosti. 

 

 Predstavili so se pevke in 
pevci Otroškega in Mladinskega 
pevskega zbora OŠ Cvetka Golar-
ja, plesalci folklorne skupine Trata, 
izbirnega predmeta Ples, otroške 
plesne skupine ter ob koncu članice 
navijaške skupine Cvetke in člani 
akrobatske skupine Netopirji. Pre-
mierno se je na letošnji novoletni 
prireditvi predstavil novoustanovljeni 
Šolski bend, ki je zaigral in zapel 

pesmi Let it snow in Novo leto, pri 
sluhnili pa smo tudi repu – besedilo 
zanj je napisal Karlo Jemc. Učence 
in učenke sta s svojimi posebni-
mi mojstrovinami v smeh spravlja-
la mojstra Pat in Mat, vanju sta se 
preobrazila Julij Martin Fričovsky 
in Karlo Jemc, prireditev pa so 
povezovali Veronika Klemenčič, Katja 
Potočnik, Vid Kovač in Matic Kamin. 



ČAS ZA IMPRO GLEDALIŠČE      
 V torek, 11. 2. 2020,  smo za nadarjene učence in tiste, ki jih zanima igranje, pripravili 
improvizacijsko delavnico z naslovom Čas je za impro gledališče.

 Učenci so spoznavali osnove improvizacijskega gledališča, ki ga je v Sloveniji zasnoval igralec 
Andrej Roznam Roza. Najprej so se ogreli z ogrevalnimi vajami, potem pa so postopno že igrali prave 
gledališke prizorčke. Učenci so se zelo izkazali in v igri res uživali, zato bomo delavnico v tem šolskem 
letu še enkrat ponovili in tako igralsko znanje tudi nadgradili.



OBISKALA NAS JE SOVA UHA

 V sredo, 12. 2. 2020, se je 57 učenk in učencev izbirnih predmetov Raziskovanje živih bitij v 
domači okolici in Organizmi v naravi in umetnem okolju po šolskem kosilu zbralo v predavalnici, kjer so si 
ogledali naravoslovni dokumentarni film Ptice jezer, njihova vrnitev režiserja in scenarista Mateja Vraniča.

 Film predstavlja življenje jezerskih ptic v Šaleški dolini v vseh letnih časih.  Pozimi se borijo za 
preživetje, spomladi se vračajo selivke iz južnih krajev, sledi obdobje parjenja in gnezdenja, jeseni pa spet 
nekatere ptice odletijo v toplejše kraje, tiste, ki se ne selijo, pa se pripravijo na zimo.  Prikazane so še neka-
tere druge živali, kot so  polhi, žabe, želve, saj se njihovo  življenje prepleta z življenjem ptic. Po ogledu filma 
je sledil pogovor s sokolarjem gospodom Mišom. Sovo  Uho, ki nas je obiskala skupaj z gospodom Mišom, 
so lahko tudi božali. Sedela je na lastnikovi roki.

SVETOVNI DAN REDKIH BOLEZNI RODIL SRČNOST IN NOVA 
SPOZNANJA

 29. februar je razglašen za svetovni dan redkih bolezni. V Sloveni-
ji deluje Društvo Viljem Julijan. Njegovo poslanstvo vključuje nudenje 
pomoči in podpore otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, 
povezovanje družin otrok z redkimi boleznimi, širjenje ozaveščenosti 
o redkih boleznih ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju 
redkih bolezni v Sloveniji.  Vodila Društva Viljem Julijan so humanost, 
človekoljubnost, dobrodelnost, odprtost, povezovanje in sodelovanje. 
Ob svetovnem dnevu redkih bolezni  v Društvo Viljem Julijan izvajajo 
projekt »Srčna pisma za male borce«, ki je namenjen podpori otrokom 
z redkimi boleznimi in njihovim družinam. V projektu spodbudijo vrtce, 
osnovne in srednje šole, občine ter vse ljudi dobrega srca, da se jim 
pridružijo pri ustvarjanju srčnih sporočil podpore za male borce. Namen 
projekta je spodbujanje sprejemanja različnosti, empatije in solidarnos-
ti, širjenje zavedanja o redkih boleznih ter socialna podpora otrokom 
z redkimi boleznimi in njihovim družinam. V letošnjem letu se je tudi 



OŠ Cvetka Golarja pridružila temu projektu. 
Učenci razredne in predmetne stopnje so 
pod vodstvom mentoric risali in pisali srčna 
pisma za otroke z redkimi boleznimi in 
njihove starše. V avli naše šole smo pripravi-
li razstavo, s katero želimo učence seznaniti 
z redkimi boleznimi in njihovimi posledicami 
za obolele otroke in njihove starše.

      

PONOSNI SMO NA USPEHE  NAŠIH UČENCEV... 

ELIZABETA USPEŠNA NA ASTRONOMSKI OLIMPIJADI
V soboto, 11. 1. 2020, je na Gimnaziji Šentvid potekalo državno tekmovanje v znanju astronomije. Udeležili 
sta se ga tudi učenki Lina Šabec iz 9. a in Elizabeta Končan iz 8. b. Lina Šabec je prejela srebrno priznan-
je, Elizabeta Končan  pa je osvojila 2. mesto in prejela zlato priznanje  ter vabilo na 26. Sanktpeterburško 
astronomsko olimpijado. Tam je osvojila bronasto medaljo. Iskrene čestitke učenki in mentorici Teji Bergant 
za izjemen dosežek in še veliko uspehov tudi v prihodnje! Čestitamo!

Kako je 27. sanktpetrburško astronomsko olimpijado doživela 
Elizabeta 

Astronomija in vesolje me že od nekdaj 
zelo zanimata in navdušujeta. Zagotovo 
niste vedeli, da v tem trenutku Zemlja 
drvi okoli Sonca s hitrostjo 30 kilometrov 
na sekundo, ali da lahko na jasnem noč-
nem nebu (stran od uličnih in mestnih 
luči) s prostim očesom vidimo več kot 
6000 zvezd! Sama zelo rada odkrivam 
nova dejstva o nastanku galaksij, plan-
etov, zvezd, o različnih pojavih. Zelo sem 
presenečena nad tem, koliko podatkov 
smo ljudje že odkrili, hkrati pa se zave-
dam, da obstaja še neskončno neodkri-
tih področij, ki čakajo prihodnje generaci-
je znanstvenikov in raziskovalcev. 
Zato sem se tudi letos prijavila na šolsko 

tekmovanje iz astronomije, ki je potekalo 
že v začetku decembra 2019. 
Nato sva se dve učenki naše šole uvrstili 
na državno tekmovanje, ki je potekalo 
januarja na Gimnaziji Šentvid. Naloge 
na tem nivoju so bile že primerno težje; 
poleg osnov astronomije in fizike so vkl-
jučevale tudi težje naloge, za katere je 
potrebnega že več predznanja in pozna-
vanja (osnovnih) pojmov. 
Uvrstila sem se na drugo mesto v 
Sloveniji, zato sem bila povabljena v 
izbirni krog 27. sanktpeterburške astron-
omske olimpijade (XXVII. SAO), česar 
sem se zelo razveselila. 
Sanktpeterburška astronomska olimpi-



o vesolju in različnih pojavih, nebesnih 
telesih ... Za ta del tekmovanja sem se 
doma morala naučiti precej podatkov, 
saj med samim reševanjem ni bilo dovol-
jeno uporabljati zvezdne karte, žepnega 
računala, interneta ... Velikokrat se mi je 
zgodilo, da sem za nek pojem ali nebesni 
pojav prvič slišala šele, ko sem že dobila 
naloge – takrat je bilo reševanje večino-
ma predvidevanje in ugibanje. 
Posebnost olimpijade je tudi to, da 
reševanje nalog traja zelo veliko časa – 
štiri šolske ure oz. 180 minut, Slovenci 
pa tekmujemo proti dve leti starejšim tek-
movalci iz drugih držav.
Po teoretičnem delu se del najboljše 
uvrščenih tekmovalcev uvrsti v tretji in 
hkrati zadnji del tekmovanja – praktični 
krog, ki je potekal v začetku marca. Upo-
raba vseh pripomočkov je bila tudi v tem 
delu prepovedana, ta del tekmovanja pa 
se od teoretičnega razlikuje v tem, da je 

naloga le ena – običajno vsebuje tabelo 
z veliko podatki in meritvami ali fotografi-
je nebesnih teles, nato pa je na njihovi 
osnovi zastavljena naloga. 
S tem je bila 27. SAO zaključena. Po 
objavi uradnih rezultatov ruskega organ-
izatorja tekmovanja sem osvojila bro-
nasto medaljo. Rezultata sem se seve-
da zelo razveselila, saj vem, koliko dela 
je bilo vloženega v tekmovanje. Poleg 
tega pa je bilo celotno sodelovanje na 

jada je sestavljena iz treh krogov – iz-
birnega, teoretičnega in praktičnega. V 
vsak naslednji krog se uvrsti le del boljše 
uvrščenih tekmovalcev. 
Izbirni krog vključuje pet zelo zahtevnih 
in široko zastavljenih nalog, ki jih učenec 
lahko rešuje skupaj z učiteljem. Pri 
reševanju teh nalog mi je veliko poma-
gala učiteljica Teja Bergant, ogromno 
pa sem si pomagala tudi s podatki na 
internetu, saj so vprašanja zastavljena 
tako, da pravega odgovora ni možno kar 
»pogooglati«, vendar lahko poiščeš le 
podatke, ki jih nato uporabiš pri računan-
ju, skicah in samem reševanju nalog. Pri 
točkovanju nalog se v veliki meri ocen-
jujeta že sam način in potek reševanja, 
tudi če končnega rezultata ali odgovora 
ne najdeš. 
Nato je februarja sledil teoretični del 
tekmovanja – tudi ta del tekmovanja je 
vseboval pet nalog, ki so temeljile na 
teoretičnem znanju; računanju različnih 
nalog, poznavanju različnih podatkov 

Planetarna meglica

tega pa je bilo celotno sodelovanje na 
tekmovanju nepozabna izkušnja, saj so 
naloge zelo zanimive in poučne.

Elizabeta Končan, 8. b

Luna



ZLATO PRIZNANJE
 Na Gimnaziji Moste so v petek, 6. 12. 2019, v okviru Enote za raziskave, razvoj, razvijanje ustvarjal-
nosti in inovacije Gimnazije Moste v sodelovanju z institucijami, ki skrbijo za izobraževanje in razvoj kadrov 
s področja kemijskega izobraževanja, že sedmič organizirali tekmovanje iz kemijskega poskusa za osnovne 
šole in ga četrtič izpeljali tudi na državni ravni. Iz Osnovne šole Cvetka Golarja sta se ga udeležili učenki Ajda 
Oblak iz 9. c in Katarina Dokleja Smrekar iz 9. d. S poskusom Čarobna ura sta se uvrstili med 6 najboljših, 
prijavljenih je bilo 33 poskusov, in prejeli zlato priznanje.

KREATIVNO-DOBRODELNI NATEČAJ RIŠEM ZA PRIJATELJA         
 Učenka 4. R Ajda Luštrek Jelovšek je postala zmagovalka kreativno-dobrodelnega natečaja Rišem/
Pišem za prijatelja 2019/20.

OŠ Cvetka Golarja je sodelovala tudi na kreativno-do-
brodelnem natečaju RIŠEM ZA PRIJATELJA kjer je 
sodelovalo kar 120 osnovnih šol. Komisija je med več kot 
4100 prispelimi likovnimi deli izbrala 30 najboljših, priznani 
slikar Zoran Ugrin pa je določil 15 finalistov. Med njimi je 
bila tudi učenka 4. razreda podružnične šole v Retečah 
Ajda Luštrek Jelovšek. Finalisti so bili objavljeni na Face-
book strani Office & More, kjer je vse do 23. decembra 
2019 potekalo glasovanje za zmagovalce. Med devet zma-
govalcev se je uvrstila tudi učenka 4. razreda podružnične 
šole Reteče Ajda Luštrek Jelovšek. Njena risba bo krasila 
zvezke, denar od nakupa zvezkov pa gre v dobrodelne na-
mene. Prejela bo tudi bon za 40 €. Darilni bon za 100 € pa 
bo prejela tudi OŠ Cvetka Golarja za nakup pripomočkov 
za otroke iz socialno ogroženih družin.

Ajdina umetnina je navdušila komisijo podjetja Acron, d.o.o., 
priznani slikar jo je izbral med finalnimi 15. risbami, z glasova-
njem na Facebook strani Office&More pa so ji sledilci namenili 
izjemno visoko število glasov in je tako postala ena od 9 
zmagovalnih risb. 

AVTORICA RISBE JE BILA NAGRAJE-



Ajdi so nagrado podelili na prireditvi 
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Zvezki s platnicami risbic in misli 9 
zmagovalcev natečaja Rišem/Pišem 
za prijatelja 2019/20 so naprodaj 
v trgovinah Office&More po vsej 
Sloveniji. Vsa sredstva od prodaje 
bodo namenili sodelujočim šolam in 
dobrodelnim organizacijam.

EVROPSKO PRVENSTVO V NEMČIJI
 Na evropsko prvenstvo 
smo se dobro pripravljali. Treni-
rali smo vsak torek, ko pa smo 
končali s šolo, smo imeli tren-
ing vsak dan po dve uri. Bili so 
naporni. Na pot v Nemčijo smo 
se odpravili 5. 7. 2019, ob 6. uri 
zjutraj. Vozili smo se približno 12 
ur. Vmes smo se tudi velikokrat 
ustavili. Na prizorišče evropske-
ga prvenstva smo prišli okoli 18 
ure. Potem smo se šli vpisat in 
dobili dve zapestnici. Ogledali 
smo si prizorišče in imeli kratek 
trening. Potem smo odšli do ho-
tela, kjer smo spali in imeli za-
jtrk. Namestili smo se v sobe. Z 

nami je bilo tudi nekaj staršev. Ob 
zgodnjem bujenju nas je pričakala 
trenerka Majda Bertoncelj. Pre-
oblekli smo se in šli na zajtrk. Ta 
dan smo raziskovali mesto in se 
veliko fotografirali. Potem smo 
šli po trgovinah in se odpravili v 
dvorano. Tam so potekali treningi 
in tekma. Spat nismo odšli prav 
pozno, saj nas je naslednji dan 
čakala tekma.
V nedeljo, 7. 7., smo zgodaj 
zjutraj pospravili svoje sobe in se 
odpravili v dvorano. Tam smo se 
preoblekli v drese, si naredili fri-
zure in  makeup. Nato smo odš-

li v eno izmed dvoran, kjer smo 
se ogreli in povadili. Do našega 
nastopa smo gledali še ostale. 
Ko je napočil čas, smo se poča-
si premaknili na hodnik, kjer so 
čakale še druge skupine. Vzdušje 
je bilo zelo napeto. Preden smo 
odšli nastopat, so nas pregledali, 
če imamo kakšen nakit. Ko smo 
končali z nastopom, smo bili zelo 
veseli. Do razglasitve smo sprem-
ljali še druge nastope. Na razgla-
sitvi smo imeli vsi visoka pričak-
ovanja. Dosegli smo četrto mesto, 
nekateri s tem niso bili zadovoljni, 
nekateri pa so bili zelo veseli.



      

Pred odhodom domov, nam je tren-
erka Majda povedala nekaj zelo pozi-
tivnega: “Lahko ste zelo veseli, da 
ste imeli to možnost, da ste zastopali 
Slovenijo. Veliko vaših vrstnikov nima 
te možnosti.” Ob 18. smo se odpravili 
proti Sloveniji. Vozili smo se ponoči, 
kar je bilo zelo dobro, saj je vožnja 
minila veliko hitreje. Vmes smo se 
nekajkrat ustavili. Domov smo prispeli 
ob 4. zjutraj. Imeli smo se zelo lepo, to 
je bila nepozabna izkušnja.

Teja Stržinar in Tjaša Jenko, 9.b

KORONA TRATE IN ŠOLANJE NA DALJAVO...
 V ponedeljek, 16. 3. 2020, so se v Sloveniji zaradi koronavirusa zaprle vse vzgojno-izo-
braževalne ustanove. Pouk smo pričeli izvajati na daljavo. Učitelji so gradivo za posamezne 
predmete objavljali v eUčilnicah. Komunikacija je potekala preko elektronske pošte, telefona, 
video konferenc (skyp, zoom, …).

Šola je bila še vedno zaprta. Pouk je potekal na daljavo. Zato smo na mednarodni dan knjige za otroke 
odprli šolsko knjigo obrazov – ker obraze naših otrok smo v času pouka na daljavo res pogrešali. Učence in 
starše smo povabili k prijetnemu druženju na šolski FB strani, ki je zaživela v duhu naše vizije: »Spoštovan-
je, delo, znanje in poštenje odpirajo vrata v srečno življenje.« 
V nadaljevanju sledi nekaj prispevkov (urejenih kronološko), ki smo jih objavili na naši FB strani v času 
šolanja na daljavo.



2. 4. 2020 - No, pa povejte, kdo je ta slovenski literarni junak, ki je še s hudičem opravil? Takole so ga 
narisale učenke 6. c in 6. d. Izjemne talente smo odkrivali  v šoli na daljavo.

4. 4. 2020 - Čas karantene je lahko tudi ustvarjalen. Ema Karabegović je v angleščini napisala pesem, v 
njej je izrazila svoje občutke, kako pogreša prijatelje, glasbo in malce tudi šolo. Kljub temu, da je težko, 
nas  je pozvala, da ostanemo doma in predlagala, da naredimo tisto, za kar prej nismo imeli časa ter se 
posvetimo svojim družinam.



5. 4. 2020 - Vabimo vas na 
razstavo pomladnih umetnin, ki 
so jih doma ustvarili učenke in 
učenci 3. a. 
Učiteljica Anja Kavčič jim je 
svetovala, naj natrgajo barvni 
papir, reklame, koščke raz-
poredijo po barvah in iz njih ses-
tavijo pomladni motiv.

5. 4. 2020 - Učenke in učenci 1. 
a so v okviru vseslovenske ak-
cije v svet poslali metulje upan-
ja. Pobudniki so zapisali: “Povej 
prijatelju, da misliš nanj, da mu 
želiš le najboljše in da mu pošil-
jaš upanje. Povej to celemu sve-
tu. Kako? Pošlji v svet metulja 
upanja. Metulj na tvojem oknu 
ali balkonu bo pozdravil in raz-
veselil tvoje prijatelje, znance, 
sošolce, učitelje in cel svet! 
Prinesel jim bo upanje in tvoje 
pozdrave! Si za? Skupaj zmore-
mo!”

6. 4. 2020 - V 6. d so pri gospodinjstvu kuhali. 
Učiteljica Neja Štromajer jim je dala prepros-
to navodilo: pripravi katerikoli obrok in uporabi 
živila, ki jih imaš doma. 

Lana Čatić 

     Ajlin Bektašević



7. 4. 2020 - Neja Jamnik iz 6. d je narisala to 
čudovito sliko in jo obogatila z lepo mislijo. 9. 4. 2020 - Pohvala za naše učenke in učence, 

ki so tako pridno in dobro delali v šoli na dalja-
vo. Učiteljica slovenščine Zdenka Primožič jih 
je spodbudila k literarnemu ustvarjanju. 

10. 4. 2020 - Učenke in učenci 7. a so pri Likovni 
umetnosti izdelali pisane in živahne plakate: 
Ostani doma.

10. 4. 2020 - Pri neobveznem izbirnem pred-
metu TEHNIKA in v sklopu rednega pouka TIT 
so učenci izdelovali origami podstavke za pirhe. 



11. 4. 2020 - Četrti teden pouka na daljavo je bil 
praznično obarvan. Tudi četrtošolke in četrtošolci 
so pri angleščini risali pirhe. Ups, Easter Eggs.

14. 4. 2020 - Prazniki so bili za nami, šola je bila 
spet tu, e-učilnice polne novega gradiva. Vsak po 
svoje je doživljal ta čas, Tobija Erjavec iz 7. c je pri 
angleščini napisal pesem in med drugim sporočil, 
da pogreša prijatelje. 

15. 4. 2020 - Manca Mrak iz 6.a razreda je z 
malce pomoči očeta naredila res fantastično 
maketo hiše. S poslanimi fotografijami je “na 
polno” polepšala dan svoji učiteljici tehnike in 
tehnologije Sabini Kaplan, ki želi, da to mojstro-
vino vidite tudi vi.



18. 4. 2020 - Naša učenka Zala Benedičič nas 
je spodbujala.

15. 4. 2020 - V 5. razredih so imeli pri angleščini 
enkrat tedensko tudi sprostitev. Učenci 5. a in 5. 
b so ustvarjali zajčke, pirhe in seveda g. in ga. 
Krompir oz. Mr and Mrs Potato. Učiteljici Katji 
Grah so poslali svoje lepe izdelke.

22. 4. 2020 - Vsi na kolo, za zdravo telo 
- lahko bi rekli, da je to vodilo športa na 
daljavo v 5. a razredu. Učenke in učenci 
so učiteljici športa Kristini Starman po-
slali svoje športne fotografije.

24. 4. 2020 - Zveze študentov medicine Sloveni-
je in Sekcije študentov zdravstvene nege in 
babištva, ki v tem času s prostovoljci pomagata 
v kritičnih Domovih starejših občanov po vsej 
Sloveniji, so šolarje prosili, naj s pismom, risbo, 
pesmico razveselijo starostnike. Poglejte, kaj 
vse so dali v poštni nabiralnik naši šestošolci.



28. 4. 2020 - Prvomajske počitnice so letos bile 
res čisto drugačne. Vsak dan so nam učenci 
poslali kaj lepega. S tole pesmico nas je razve-
selil in razvedril šestošolec Aleksej Vučenović.

29. 4. 2020 - Četrtošolci so se pri slovenščini 
“pogovarjali” o Mikiju Mustru in brali njegove 
stripe, nato pa so učenci še sami ustvarjali.

29. 4. 2020 - Učenci 1. R so se odzvali povabi-
lu študentov medicine in z risbicami razveselili 
starejše v Centru slepih, slabovidnih in starejših 
v Škofji Loki. Na pomoč so priskočili tudi bratci, 
sestrice in starši.

8. 5. 2020 - Osmi teden šole na daljavo smo 
začeli z dežnikom. Vreme je napovedal Cene 
iz 4. R, saj so se pretekli teden pri likovni 
umetnosti poigrali s talno umetnostjo.



11. 5. 2020 - 240 učencev in učenk naše šole je naredilo glasbeno lestvico najbolj poslušanih skladb 
OŠ Cvetka Golarja.

13. 5. 2020 - Prebrati knjigo v enem 
dihu? Uf, ne gre vedno, ker nam 
ponavadi zmanjka časa. Zato mo-
ramo dobro označiti, kje smo ostali. 
Učenci druge triade so si pri izbirnem 
predmetu tehnika izdelali čisto prave 
zaznamke za knjige v obliki poljubne 
živali. Njihova ustvarjalnost ne pozna 
meja.
 

ŠOLANJE NA DALJAVO
Minil je že šesti teden pouka na daljavo. Začetek je bil nenavaden, drugačen, a smo se sedaj že dobro 
privadili. Vsako jutro se čim prej pripravim tudi na delo. Poleg mene sta doma v šoli tudi moji dve mlajši 
sestrici, ki obiskujeta prvi razred osnovne šole, jaz sem v šestem. Pri delu sem samostojna. Na voljo imam 
računalnik, preko katerega prepišem snov, skopiram, kar je pač potrebno za vsak dan posebej. Za moji ses-
trici pa snov sprinatamo in jo rešujeta z mamico ali očijem. Včasih pa pomagam tudi jaz. Velikokrat imata 
tudi interaktivne vaje, katerih sta zelo veseli.  Naše delo poteka zelo gladko, saj se učiteljice in učitelji nadvse 
potrudijo in vse zelo dobro pripravijo in razložijo. Če pa se vseeno kaj zaplete, so nam zmeraj na voljo. Po 
elektronski pošti seveda.  Res sem jim zelo hvaležna. Tudi za vso motivacijo in skrb za vse nas. Ko končamo 
z delom za šolo, pa namenimo več prostega časa za gibanje na zraku. Uživamo v vsakodnevnih sprehodih 
v bližnji okolici in odkrivanju novih stezic.  Šest tednov je že kar veliko časa. Jaz že zelo pogrešam vse pri-
jateljice in moj razred, tudi tudi učiteljice in učitelje. Upam, da se bomo lahko čimprej spet videli. 

Neja Jamnik, učenka 6. d 



BILI SMO GOSTJE NA RADIU SLOVENIJA
 V času izolacije naši učenci niso počivali. Vsak dan so se pridno posvečali učenju na daljavo 
s pomočjo gradiv, ki so jih zanje pripravili marljivi učitelji. Njihovo učenje je tako potekalo precej dru-
gače kot v času običajnega šolskega pouka. O življenju in učenju v času karantene se je Karlo Jemc, 
učenec 9. a, pogovarjal s Tadejo Bizilj, novinarko Prvega programa Radia Slovenija. V rubriki Radijska 
učilnica je spregovoril tudi o svojih dilemah pri učenju fizike na daljavo. 
V rubriki Radijska učilnica je sodelovala tudi Taja Šparovec, učenka 6. d.  Z učenjem na daljavo ni im-
ela večjih težav, zataknilo pa se ji je pri vprašanju iz biologije: Kaj natančno je paramecij? 
V rubriki Radijska učilnica je nastopila tudi Zala Demšar, učenka 9. c. Zanimalo jo je, kakšen je pomen 
glukoze za telo. 

GOSTOVALI SMO V ODDAJI HUDO
 V soboto, 23. 5 2020, so bili igralci gledališke skupine Orion Julij Martin Fričovsky (9. a), Karlo 
Jemc (9. a), Jan Novljan (6. b) in Taja Šparovec (6. d) skupaj z mentorico  Niko Lebar gostje v oddaji 
Hudo! na Prvem programu Radia Slovenija. Pred mikrofonom so se odlično znašli in oddaja, ki  poteka 
v živo,  je izjemoma trajala (prvič)  kar dve uri (običajno je to enourna oddaja).  Z voditeljico Tadejo Bizilj 
so se pogovarjali o svojih igralskih izkušnjah in udejstvovanju v gledališki skupini Orion. Povedali so 
marsikaj zanimivega, med drugim o pomenu improvizacije na odru, o izkušnjah s tremo, ki je prisotna 
pred nastopom, o petju in plesu, ki obogatita gledališko predstavo in še marsičem. Karlo je Jemc je v 
eter odrepal pesem iz predstave Obtoženi volk, ki jo je sam napisal, ritem pa sta mu s svojima glaso-
voma dajala kar Martin in Jan. Karlo je skupaj z Janom radijsko odigral tudi delček dialoga iz predstave 
Obtoženi volk. V oddaji so zavrteli tudi radijsko pravljico z naslovom Kje je doma pomlad, ki so jo pred 
leti pripravili učenci OŠ Cvetka Golarja, ki so obiskovali interesni dejavnosti radio Cvek in Montaža 
zvočnih posnetkov. 
Martina in Karla ste lahko slišali tudi v oddaji Dobro jutro, otroci, kjer sta s poslušalci delila nekaj svojih 
vtisov o ponovnem obisku šole. Njuni izjavi naj bi posneli takoj po oddaji, a smo žal na to vsi skupaj 
pozabili, tako da je novinarka Tadeja Bizilj pritekla kar za nami na Avtobusno postajo Ljubljana.



USPEŠNA ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
V mesecu maju smo kljub zaprtju šole organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. Akcija je potekala od 
ponedeljka, 11. 5. 2020, do petka, 15. 5. 2020. Zbrali smo dobrih 14 ton odpadnega papirja in s tem v Šolski 
sklad prispevali 1124 €.

     Ajlin Bektašević

KORONAČITNICE

Na šolanje na daljavo se ni bilo težko navaditi. Meni ni delalo težav, snov pa sem predelala z lahkoto. Seveda 
sem se kot v običajni šoli zabavala tudi doma. Imela sem mucko, ki sem mu posvečala veliko pozornosti. 
Všeč mi je bil ta nov izziv. Ko smo dobili za nalogo izdelavo herbarija, sem bila vesela, da sem lahko pokaza-
la, kaj sem se naučila o naravi. Seveda sem si za vsako uro vzela 45 minut. Ko smo pisali preverjanja, sem 
bila poštena in preverila svoje znanje. Skratka meni ni bilo težko preživeti šolanja na daljavo. Če pa že, sem 
pogrešala učiteljico gospo Romano.                                
                  Maša K., 4. R

PANDEMIJA

Zaradi pandemije S-A-R-S covid 19, ki je izbruhnil v Wuhanu na Kitajskem je cel svet sprejel izredne ukrepe, 
na primer prepovedano zadrževanje na javnih površinah, druženje z ostarelimi (zaradi slabega imunskega 
sistema so prej umrli), zaprtje šol in drugih izobraževalnih ustanov, varnostna razdalja (1,5 – 2 metra), del od 
doma in še mnogo drugih.
Znaki pandemije so bili na primer podobni gripi. Zato, ker je bila pred trgovino dolga vrsta je blestelo na-
kupovanje po spletu. V nekaterih državah je umrlo na tisoče ljudi dnevno, zato jih je pandemija zelo prizadela. 
Bolezen se je prenašala s kihanjem. Odpovedali so tudi lete, zato so letalske družbe odpuščale. Medicin-
ske sestre so delale dalj časa, bolnišnice so bile prenapolnjene. Veliko ljudi je umrlo v domovih za starejše 
občane.
V manjših državah so po nekaj tednih začele rahljati ukrepe. Ponujali so razne oblike pomoči, na primer boni 
za državljane, da bi pomagali turizmu.                                                                      
                     Jernej, 4. R



KORONAVIRUS

Doma smo ostali zaradi koronavirusa. Doma smo bili dva meseca. Od doma smo se morali šolati. Prvi mesec 
je bil še zabaven, drugi pa ne, saj sem že pogrešala šolo. Ko se nismo smeli družiti, sem vadila tek. Šolo sem 
začela delati pozno. Veliko sem bila tudi na ZOOMu. Prvič sem se družila z Ajdo. Za šolo nisem imela veliko 
dela. Tako hitro sem končala z obveznostmi, da sem bila celo popoldne prosta. Potem sem tako pogrešala 
šolo, da sem kakšno stvar delala do večera. 
Upam, da se epidemija ne bo več ponovila, ampak najbrž se bo.                                               Ana H, 4. R

Ajša Puškar

KARANTENA
Med epidemijo se nisem smela družiti s prijatelji, a mi ni bilo dolgčas, saj imamo veliko dela na kmetiji. V 
prostem času sem se igrala z bratom in s sestrama. Imeli smo šolo na daljavo. Nihče ni bil zadovoljen s 
karanteno. Z mojo prijateljico in sosedo Julijo sva se igrali in tudi dolgočasili. Organizirali smo tudi piknike. 
Najboljši piknik je bil pri Erjavčevih. Igrali smo se rutke, morilce, kužke in koruzo. Obiskovali smo babico, ki 
živi v Podlubniku. Gledali smo nadaljevanje hrvaške oddaje. Pri verouku sem dobila spričevalo. Pogovarjali 
smo se morju.                                                                                 
                     Ana G., 4. r 

     Nastja lukič 7.a



KARANTENA

V tem času karantene se je zgodilo marsikaj.
 Ko smo 13. marca ostali doma, je bilo malo 
čudno, ker so zaprli skoraj vse. Šole, nakupoval-
na središča, muzeje, galerije, kino dvorane, glas-
beno šolo … Zdelo se mi je, kot da zapirajo ves 
svet. Odprte so bile samo še trgovine z živil in če 
si hotel tam kaj kupiti, si moral nositi masko, kot jo 
imajo zobozdravniki. Mislila sem, da bomo lahko 
šli kmalu v šolo, saj so nam rekli, da se čez dva 
tedna spet vidimo, a ker so postajali ukrepi vedno 
strožji, sem kmalu uvidela, da to ne bo mogoče in 
da bomo v takem stanju še nekaj časa.
  Že res, da smo dobivali šolsko delo preko 
spletnih učilnic, a vseeno mi je postalo dolgčas. 
Po nekaj dneh karantene sem dobila pismo od 
dopisovalke iz okolice Ljubljane. V pismu mi je Hana Hadžić, 6. c

sporočila, kako je kaj in kaj počne. Ona misli, da je korona virus prišel z nekim razlogom, zato sem malo 
razmišljala, s kakšnim razlogom bi lahko prišel.
  V tem času sem tudi brala, čeprav sem v knjižnici težko dobila knjige, ki sem jih hotela, saj rada 
berem knjige pisateljice Enid Blyton, te pa so bile skoraj vse zasedene. Všeč so mi njene knjige in rada bi 
tako dobro pisala kot ona. Ko mi je zmanjkalo knjig, ki so me zanimale sem vprašala mami za kakšno. En-
krat mi je ponudila knjigo z naslovom Imenovali so jo dvoje src. Govori o ameriški zdravnici, ki  službeno 
odpotuje v Avstralijo, kamor si je vedno želela iti. Tam obišče tudi avstralske domorodce, ki jo sprejmejo. 
Z njimi gre na dolgo »romanje« po puščavi. V njihovi družbi jih spoznava in opiše njihovo življenje. Očitno 
je da ni le nekakšen navaden človek, ampak je kot nekakšna glasnica. Malo sem tudi klekljala, kuhala in 
veliko vadila klarinet. Tudi klarinet bi rada dobro igrala.
 V tem času sem bila tudi več časa z družino. V začetku karantene sem se skoraj vsak dan igrala 
igro med dvema ognjema s sestricama in bratcem. Velikokrat smo tudi šli na kakšen hrib v občini Škofja 
Loka. Zdaj ko pa smo lahko šli iz občine, pa smo odšli tudi na bolj višji hrib kot je Nanos. 
  Omenila sem že šolo na daljavo, preko spletnih učilnic. Na začetku tega časa sem se jih seveda 
morala naučiti uporabljati. Najprej si moral priti v spletno učilnico, potem prebrati navodila, nato narediti in 
nazadnje skenirati, na koncu pa še poslati. Skenirati tudi ni bilo lahko zato sem se morala naučiti tudi tega 
zamudnega postopka. Sedaj že zelo pogrešam osnovno šolo Cvetka Golarja, navodila, ki jih pove učitel-

Lovro Grašič, 

jica, sošolke in sošolce, prave učilnice … Prav nestrpno že 
čakam na sredo. Ko sem tako razmišljala doma o šoli, pa 
me je postalo malo strah, kako bo zdaj v šoli. No, vsekakor 
bom izvedela. V sredo se najbolj veselim dela med otroki v 
učilnici. Najbolj sem pogrešala babico in dedka, saj nismo 
smeli k njima na obisk. Pravzaprav mi nismo šli nikamor na 
obisk. Bili smo samo doma in na našem dvorišču.
 V tem času sem tudi brala in listala slikanici. Eno z 
naslovom Zgodbe zgradb in drugo z naslovom Planet brez 
odpadkov. V tej drugi slikanici sem  videla, koliko odpadkov 
zares naredimo in da pravzaprav skoraj pri vsem, kar dela-
mo, proizvajamo odpadke. Spoznala sem, da smo skupaj 
močnejši in da se ne učimo samo zase ampak tudi zato, da 
bomo enkrat lahko pomagali celotnemu ljudstvu s svojim 
znanjem.
 Otrokom na drugem koncu sveta pa bi sporočila naj 
bodo potrpežljivi in naj se s čim zaposlijo, če ne jim lahko 
postane dolgčas.   
                                                                                 
             Sara Rupar 6.d

 



Dejan Mačar, 6. c

POUK V ČASU COVID-19

Ko smo bili v četrtek, 8. 3. 2020, še čisto umirjeni, 
brez skrbi in pomislekov in strahu pred šolo na dalja-
vo, nam je ravnateljica po ozvočenju povedala, da so 
šole od ponedeljka zaprte in da bo pouk potekal na 
daljavo. V petek je pouk še potekal, ampak v izjemno 
majhnem številu. Spomnim se, da nas je bilo v 6. c 
vseh skupaj le 7 učencev.
In v ponedeljek, 16. 3. 2020, je delo že potekalo na 
daljavo. Ta način šole mi ni bil preveč všeč, saj nisem 
slišala razlage snovi pri pouku. Največji problem sem 
imela z zgodovino in matematiko. Strah me je bilo, 
kako bo potekalo to naprej. Ko kakšne snovi nisem 
razumela, mi je pomagal moj inštruktor in mi podal 
razlago za snov. Veliko težav sem imela s spozna-
vanjem računalnika. Ko se je najbolj mudilo nekaj 
stiskati, je zmanjkalo barve v tiskalniku. Imeli smo 

tudi težave z internetno povezavo, zato so morali tehniki od Telekoma priti zamenjat kable. Moja starša sta 
celotno epidemijo preživela delovno. Hodila sta v službo, saj delata v trgovini, ki pa so bile ves čas odprte. 
Zato mi starša nista mogla pomagati v času pouka, dopoldan sva bili s sestro sami doma. Popoldan, ko sta 
prišla domov, smo se vsi skupaj učili in se pogovarjali o šoli, glede epidemije, virusa in vse okoli Covid19. V 
karanteni sem najbolj pogrešala svoje najbližje, saj ni bilo dovoljeno hoditi v druge občine. Poleg njih pa sem 
zelo pogrešala svoje sošolke in sošolce, s katerimi smo se družili med odmori, po šoli in kdaj celo med uro. 
Smo pa stike obdržali na socialnih omrežjih in stikih po računalniku. Imam sošolko s katero sva se klicali prek 
snapcata in vibra. Nisva morali počakati do šole, saj sva si morali toliko veliko povedati. 
Komaj čakam, da se spet srečamo in si povemo vse, kaj smo doživeli v tem času. Bojim se, da bomo prehitro 
pozabili na ukrepe in se bo vse skupaj ponovilo. Nikoli ne bom pozabila stavka, ki je bil največkrat povedan 
v tem času. 
Nikoli več ne bo, kot je bilo.                                                                                                Jerca Tavčar 6. c                                                                         

Eva Klemenči 

COVID 19

Na kitajskem se je začel razvijati virus z imenom Covid 19. Ta virus 
se je začel širiti po celem svetu in 13. marca je prišel do nas in zaprli 
so šole.
Ko so zaprli šole, smo bili vsi veseli, ampak, ko sem izvedel, da 
bomo domače naloge delali doma, mi je postalo grozno. Mislil sem, 
kdaj gremo v šolo ali sploh gremo v šolo. Na začetku mi je bilo še v 
redu, potem se mi je zdelo, da vsak dan dobivamo več naloge, zato 
mi je pomagala mami. Ko sem naredil nalogo, smo se z družino 
igrali. Ko je bilo lepo vreme, smo z družino hodili na sprehode. Šola 
na daljavo mi ni všeč, ker dobivamo več naloge. Od takrat, ko so 
zaprli šole, se nisem mogel  igrati s prijatelji. Zelo pogrešam prijatel-
je iz šole. Ko pridemo v šolo, bo za vse bolje, ker biti samo doma, 
je dolgčas.
Otrokom z druge strani sveta priporočam, naj se držijo pravil 
varnostne razdalje in higiene, da se tudi oni znebijo virusa.

Gabriel Alberto Tovar Brčić, 6. d



 Danes bom pisala o tem, kako sem 
preživela epidemijo koronavirusa in kako sem se 
spopadla s šolanjem na daljavo.
Ko smo 13. marca ostali doma, sem se počutila 
prestrašeno in ne veselo, saj sem vedela, da to 
ne bodo počitnice. Spraševala sem se, kako bo 
šola potekala, koliko časa bo karantena trajala, ali 
bomo za šolo imeli video klice … Na koncu se je 
izkazalo, da nismo imeli nobenih video klicev in 
smo samo dobivali naloge in razlage v e-učilnici. 
Nekatere naloge je bilo treba pošiljati nazaj, neka-
terih ne. Že kar en mesec v karanteni sem zače-
la obupavati nad šolo. Nisem več hotela delati in 
pošiljati nalog učiteljem. Moja mami je to odkrila in 
poiskali sva rešitev. Vsak večer sva pisali urnike 
za vsak dan posebej. Niso mi veliko pomagali. Še 
vedno nisem imela nikogar, ki bi reševal z mano 
ali pa se pogovarjal o nalogah, ki sem jih opravlja-

Katarina Kozmel 6.d

Katarina Frlec, 6. c

la. Na koncu ni nič pomagalo. Zato sem samo delala, delala in delala. Z družino smo občasno hodili na 
sprehode, otroci smo veliko pomagali atiju zunaj pri delu, mami je večino časa preživela zaprta v sobi za 
računalnikom in delala. Dobra stran šole na daljavo je, da lahko delaš, kadar hočeš. Slabe strani šole na 
daljavo pa so, da nimaš nekega določenega urnika, ki se ga je treba držati, da ni prijateljev in učiteljev, 
ki te spodbujajo vsak trenutek, da ni direktnega kontakta z učiteljem, da veliko časa preživiš za računal-
nikom, da je veliko več motenj … Najbolj sem pogrešala prijatelje in učitelje. V tem času sem spoznala, 
da če nam učitelji gredo še tako na živce, brez njih ne bi zmogli. V sredo, ko grem nazaj v šolo, bom 
videla prijatelje, učitelje, imela bom boljšo razlago … 
Otrokom na drugi strani sveta, ki se še soočajo s koronavirusom, bi sporočila, da je vsega enkrat konec 
in tudi tega bo. Naj ostanejo močni in upoštevajo priporočila zdravnikov.                            Tina Družinec, 6.c

Ko smo 13. marca ostali doma, mi ni bilo všeč, a vedel sem, 
da če hočemo zaustaviti širjenje korona virusa, moramo ostati 
doma. Hkrati sem tudi razmišljal, kako se bom šolal na daljavo, 
a so učitelji hitro našli pot prek e-učilnic.
 Spraševal sem se, kdaj bomo lahko šli nazaj v šolo in ali 
se lahko okužim in kako Skrbelo me je, če dobim korona virus, 
ali bom preživel, saj sem kritično bolan, ker imama astmo. Z 
družino smo čas preživljali odlično. Šli smo kolesarit, se igrali 
monopolly, delali na vrtu in gledali filme na TV-ju.
 Šola na daljavo mi je dajala nekakšno upanje, da bom 
lahko dokončal to šolsko leto.
Slaba plat šole na daljavo je ta, da se nismo smeli družiti s sošol-
ci in se pogovarjati o snovi, kot smo to počeli pred epidemijo.
Spoznal sem, da se moramo braniti pred virusi, saj lahko povz-
ročijo grozne bolezni in ogrozijo naše zdravje in življenje. Naučil 
sem se tudi o pravilih higiene in spoznal, da je šola na daljavo 
po eni strani le dobra, saj si lahko sam »splaniraš« svoj dan. 
Zdaj, ko smo se vrnili v šolske klopi, mi je najbolj všeč to, da se 
lahko družimo s sošolci žal ne s prijatelji iz drugih razredov, saj 
smo omejen le na svojo učilnico. V učilnici ne nosimo mask, a če 
gremo na hodnik ali v jedilnico, moramo nositi masko.
 Rad bi sporočil otrokom na drugi strani sveta, da bo ep-
idemija odšla le, če ne bodo snemali mask iz obrazov, omejili 
stike in pravilno ravnali si higieno rok.             Arne Komatar, 7. c



Miha Mramor, 1. a                     

Lara Hrvatin, 7. c                 

 Verjetno si nihče od nas ni mislil, da bi nas 
sploh lahko doletelo takšno stanje, kot nas je. Kar 
naenkrat so nam sporočili, da se šola zapira in da se 
začenja karantena ter z njo šola na daljavo. V moji 
glavi se je kar naenkrat pojavilo cel kup vprašanj in 
dvomov. Nisem verjela, da bo šola na daljavo uspeš-
na, da bomo tudi od nje odnesli znanje in da nam bo 
lepo steklo. Spraševala sem se, kako bo vse skupaj 
izgledalo in če bo šlo tudi meni. Se mi je pa v večini 
po glavi vrtela misel, da bomo doma verjetno le dva 
tedna, a to se je vleklo dva meseca in pol.                    
Sprva mi je bilo vse popolnoma drugače in v bistvu 
novo, pa čeprav je domače okolje, a sem se hitro na-
vadila. Šola na daljavo mi ni povzročala preveč težav. 
Vsake toliko sem se v kakšno stvar morala malo bolj 
poglobiti, a sicer se mi je šola na daljavo čisto dopad-
la. Karantena se mi v bistvu sploh ni zdela slaba. Z 
družino smo počeli marsikaj: od sprehodov v naravi do 

peke peciva, raznih družabnih iger in ustvarjanja glasbe. Šole pravzaprav nisem kaj dosti pogrešala. Mogoče 
prijatelje malo, a pouka zagotovo ne. Kolikor se mi je šola na daljavo na začetku zdela drugačna in nova, 
mi je tudi hitro postala rutina. Na začetku je pravzaprav bilo kar vredu, skoraj kot da so počitnice, nato se je 
začela šola na daljavo, katera mi je prav kmalu postala všeč. Zdaj, prav danes, pa se je ponovno začela šola 
v živo. Kot verjetno večini, tudi meni ni bilo kaj dosti do nje. Morda sem se malo veselila tega, da se bomo 
normalno poslovili, ocene zaključili v živo in ne s stotimi elektronskimi sporočili ter šolo končali v živo. Ven-
dar kar se mene tiče, bi bilo čisto vseeno, če bi šolo zaključili na daljavo. Po eni strani sem vesela, da vidim 
prijatelje, po drugi strani pa bi najraje preskočila te tri tedne šole in zakorakala v počitnice. Sicer so pa le trije 
tedni tedni, bom že nekako. Vendarle je pa prav, da smo se vrnili v šolo, da bodo potem počitnice toliko slajše.
Zavedam pa se, da še ni v vseh državah tako kot pri nas, skratka vse skoraj kot po starem. Vem in verjamem, 
da nekateri otroci na drugi strani sveta nimajo primerne zdravstvene oskrbe in s tem mnogo težav. Vem pa, 
da je tudi tam prisoten novi koronavirus. Sigurno so za njih to precej težji časi kot za nas, a če smo se mi 
prebili skozi to, se bodo sigurno tudi oni. Mogoče malo težje in z več težavami, a se bodo.

Katja Potočnik, 7.c

 Pred enajstimi tedni smo zaradi Corona virusa zaprli vse 
šole v Slovenij. Hitro smo našli rešitev, saj smo nemudoma začeli s 
poukom od doma. 
Najprej je bilo zelo zanimivo in zabavno, saj je bilo manj naloge kot v 
šoli in tudi testov ni bilo. Nato pa so učitelji začeli dajati več naloge. 
Za piko na i pa smo začeli tudi s pisanjem testov. Seveda smo se 
vsi spraševali, kako bomo izvedli test prek računalnika. Nemudoma 
smo se začeli učiti, a konec koncev sploh ni bilo tako slabo. Vsa 
ocenjevanja sem pisal odlično 5. Ko je bilo tega konec, pa so udarili 
družinski problemi. Ker smo bili vsi ves čas doma, smo se začeli tudi 
kregati. Vendar smo težave hitro rešili. Hvala bogu pa so se potem 
začeli treningi, kjer sem se ponovno srečal s prijatelji. Hitro smo se 
prilagodili novi situaciji, torej če so dovoljeni treningi, se lahko s prijatelji družimo tudi v prostem času. Otroci 
smo se začeli družiti vsak dan in karantena je spet postala super. Ko pa smo izvedeli, da gremo ponovno 
v šolo, se nam je spet postavilo vse na glavo. Spraševali smo se, ali bomo morali imeti maske in ali bomo 
marali biti en meter narazen ... Nenazadnje pa sem ugotovil, da sem se doma v času karantene zelo veliko 
naučil. Zato sem komaj čakal sredo, ko bomo šli v šolo. Saj me zelo zanima, kako bo to potekalo.
Tistim, ki se še soočajo s korona virusom, pa sporočam, da bodite veseli še naprej in da je vsega slabega 
enkrat konec, tudi korona virusa! Bodite zdravi in veseli še naprej!                                 
            Bor Ceferin, 6. c



LITERARNA IN LIKOVNA USTVARJALNICA
ZAKLETI GRAD

 Nekoč, pred davnimi časi, je živel kralj, ki je bil 
hudo bolan. Zdravila zanj žal niso imeli. Vprašali so 
modre ljudi in ti so rekli, da kralja lahko ozdravi le slina 
sedemglavega zmaja, ki živi v zakletem gradu. Mnoge 
ljudi je poslal iskat zakleti grad, a nihče ga ni našel in 
nihče se ni vrnil. 
Kralj je imel tudi tri sinove, ki so hoteli iti na to dolgo 
pot in iskanje. Odločili so se, da bodo iskali skupaj. 
Potovali so tri dni in tri noči. Prišli so do razpotja in tam 
so se ločili. Najmlajši sin je zavil desno, na pot, ki je 
vodila v gozd. V gozdu je srečal staro ženico, ki mu je 
ponujala jabolka. A iz gozda je pritekel palček in ženici 
vzel jabolko in rekel, da je zastrupljeno. Takoj za tem 
je ženica stekla v gozd.
Palček je rekel, da ve, kaj kraljevič želi. Rekel je tudi, 
da ve, kako premagati zlobnega zmaja. Popeljal  ga je 
do še enega razpotja in rekel naj se drži desne smeri. 
Dal mu je tudi čarobno sekiro,  s katero mora zmaju 
odsekati vseh glav.
Povedal mu je tudi za bližnjico, ki naj bi deloval tako, 
da si si moral le močno zaželeti, kje bi bil in že si bil 
tam. Tako je tudi storil. 
Znašel se je pred grdim črnim zakletim gradom, ki ga 
je stražilo šest duhov in šest trolov. Vse je uničil. 
Končno se je pred njim pojavil sedemglavi zmaj. Od-
sekal mu je vseh sedem glav in zagledal lepo dekle. 
Prijel jo je za roke in si zaželel, da bi bil z dekletom in 
zmajevo slino doma pri očetu. 
Ko se je pojavil doma, je videl očeta in oba brata. Hitro je dal slino očetu. Ta jo je spil in se počutil tako dobro, 
da je kraljeviča in dekle dal takoj poročiti.I n še vedno živita, če še nista umrla.      

             Metod Stanonik, 3. c

ČUDEŽNO DREVO

Nekoč, pred davnimi časi je živela princesa. Neki dan je na grad prispela gospa. V torbici je imela semena 
čudežnega drevesa. Dala jih je princesi in rekla: “To seme posadi na vrtu in zraslo bo drevo.”
In res. Zraslo je veliko drevo. 
Naslednji dan je princesa dopolnila 21 let. Imela je zabavo, a ta zabava se ni dobro končala. Med zabavo so 
se začele dogajati čudne stvari. Miza se je prevrnila, gostje so se začeli spreminjati v kamne in princesa se 
je začela spreminjati v mačko. Nenadoma je zagledala čarovnico, ki je bila kriva za te spremembe in mač-
ka – princesa je stekla k drevesu, ki ga je posadila. Tam je rekla: “O, ko bi vsaj imela konja, ki bi hitro tekel.”
In res se je pred drevesom pokazal konj, ki je bil zelo hiter. Mačka – princesa se je usedla nanj in sledila 
čarovnici. A tokrat je princesa ni premagala, zato je odšla nazaj k drevesu in si zaželela kokoš, ki zna zelo 
dobro leteti in že se je pojavila kokoš. Mačka – princesa se je usedal na kokoš in poletela k čarovnici. Takrat 
jo je skoraj premagal, le malo je manjkalo. Spet je odšla k čudežnemu drevesu in tam je bil duh, ki je rekel: 
“Veš, da je to tvoja tretja želja.” In princesa je rekla, da ve. Tokrat je rekla: “Želim si preprogo, ki bi letela po 
zraku.” In prikazala se je preproga.
Stopila je nanjo in odletela k čarovnici. Čarovnica je potisnila princeso s preproge, a ta ni padla z nje. V tem 
boju je mačka - princesa  premagala čarovnico. Vzela je njeno čarobno palico in vse goste odčarala nazaj. 
Potem je odčarala še sebe, da je postala spet človek.



Med gosti na zabavi je bil tudi mladenič, ki 
je bil zaljubljen v princeso. Ko sta se dobro 
spoznala jo je prosil, če bi se poročila z njim 
in princesa je rekla: DA.
Z neba pa je gledala čarovnica, ki pa se ni 
mogla več približati vasi in ni mogla več ško-
dovati nikomur. Bila je zelo jezna. Princesa 
in mladenič sta se poročila in sta srečno 
živela do konca svojih dni.

Glorija Okoren, 3. c. 

KO BOM VELIKA, BOM …

Odrasli me pogosto sprašujejo, kaj bom, ko bom velika. O tem zaenkrat lahko le sanjam. Moja velika želja je, 
da nekoč postanem astronavtka. 
Nad tem poklicem me je navdušil očka. Pripovedoval mi je, kako je obiskal NASA center in njihovo raketno 
izstrelišče na Floridi. Sprehajal se je po vesoljskem plovilu Apollo 11. To je plovilo, ki je prvič s človekom 
pristalo na Luni. Sedaj si pogosto na spletu ogledujem filme o izstrelitvah raket in življenju astronavtov. 
Obiskala sem tudi planetarij. V tem prostoru sem imela občutek, kot da potujem po vesolju. Prav tako sem 
bila v observatoriju Golovec. S pogledom skozi ogromen teleskop se mi je vesolje kar naenkrat približalo. 
Obe izkušnji me navdihujeta, da postanem astronavtka.
Astronavti morajo biti odlični piloti. V Sloveniji ni možnosti takega šolanja, zato vem, da me čaka študij v tujini. 
Glede na to, da se že nekaj let učim angleščino, mi jezik ne bo predstavljal težav. Po končanem študiju se 
želim čimprej zaposliti v vesoljskem centru in se potegovati za mesto članice posadke.
Morda se zdijo moje želje ta trenutek samo sanje. S pridnostjo in nekaj sreče lahko postanejo resničnost. 
Takrat bom z veseljem poklic astronavta predstavila na tem mestu.                                    
                    Vida Ažman, 2.b

Sara Štefelin, 7. a 



MOJA IDEALNA SLUŽBA

Kot vsi otroci imam tudi jaz zelo rad sladkarije. Obožujem jih v vseh oblikah. Bonboni, čokolada, muffini, 
piškoti, palačinke ... Zato je moja idealna služba biti preizkuševalec sladkarij. 
Delovni dan v tovarni sladkarij se že zjutraj začne s preizkušanjem sladic. Potrebno je preizkusiti vse slad-
karije, ki so jih naredili ponoči. Potem je čas za malico. Med malico je zatulil alarm. Vsi smo stekli v tovarno 
pogledat, kaj se dogaja. Opazili smo, da se je stroj za izdelavo čokolade zamašil. Vso poškodovano čokolado 
smo stopili in si za sladico privoščili vročo čokolado.
Moja služba mi je všeč zato, ker se lahko v njej vsak dan sladkam. Po drugi strani pa moram zato še bolj 
skrbeti za svoje zobe.                                                                                            
                                                                    Žiga Plantarič, 2. b

Ajša Jereb, 7. c

KO BOM VELIKA, BOM KEMIČARKA

Moja mami je po poklicu kemičarka, zato sem si izbrala tudi jaz ta poklic. Delala bi v laboratoriju. Oblekla bi si 
belo haljo. Naredila bi različne analize. Pisala bi članke, poročila in mnenja. Ukvarjala bi se z raziskavami in 
brala strokovno literaturo. Raziskovala bi bakterije in bacile. Opazovala bi jih skozi mikroskop. Otrokom, ki bi 
prišli na obisk v laboratorij, bi razkazala, kaj delam in kako se izvajajo analize. Pri delu bi uporabljala zaščitne 
rokavice in zaščitna očala. Rezultate analiz bi pregledala in naredila poročilo. Pri delu bi bila natančna in 
previdna. V službo bi hodila z veseljem.
            Ela Lalić, 2.b

Katra Ziherl, 7. a



KO BOM VELIKA

Ko bom velika, bom kiparka. Izdelovala bom kipe iz gline. Doma bom imela peč za peko gline. V svoji trgo-
vini GLINK bom imela različne glinene izdelke: glinene posode in glinene lončke. To bo moj poklic.
                   
                     Brina Mediževec, 2. b

Katarina Kozmelj, 6. d

KAKO JE KRJAVELJ ODGNAL PONOČNE TATOVE

Tisto noč, ko sem se ravnokar odpravil k počitku, sem zaslišal čuden šum. Pogledal sem na uro in bila je 
pol treh ponoči. Rekel sem si: “Sem bil pa dolgo v gostilni!” Zavpil sem: ”Kdo je?” Bilo je tiho.
Legel sem nazaj in poskušal zaspati. Zaspal sem. Zjutraj, ko sem se zbudil, sem opazil, da moje ure ni 
več. Šel sem k pirotehniku Pepetu in dejal: “Kupil bi dve pasji bombici.” Rekel je: ”Lahko jih dobiš po zelo 
ugodni ceni. Ena je 1€.” Kupil sem dve in “poglihal” ceno na 1,80€. Ko sem prišel domov, sem dal eno 
pasjo bombico pod predpražnik, eno pa v omaro še za kdaj drugič. Šel sem v gostilno k vam - da sem vam 
pripovedoval zgodbe. Ko sem prišel iz gostilne, ne vem čisto dobro, ali sem bil trezen ali ne. Zdi se mi, da 
ne. Pijan sem šel v posteljo, zopet sem slišal tatu.
In ko je stopil na predpražnik, sem šel hitro pogledat, kdo je. In ugotovil sem, da je bil sosedov France. 
Rekel sem mu: ”Daj mi mojo uro nazaj.” In točno tako se je zgodilo. Verjetno ga tudi zato zdaj ni v gostilno, 
ker ga je sram. Kako se je France pisal in kako je izgledal, sem pa pozabil.

Anže Kuralt, 6. b



Alina Smirnov, 9. b.

KAKO JE KRJAVELJ ODGNAL PONOČNE TA-
TOVE

Ob petkih zvečer sem rad zavil v našo vaško gos-
tilno. Usedel sem se za svojo staro mizo sredi gos-
tilne in naročil pivo. Počasi sem pil pivo in vsi gostje 
v gostilni so me gledali, kdaj bom začel razlagati 
svoje dogodivščine.
In nato me je eden izmed njih vprašal: »Ali je res, da 
ste ujeli ponočne tatove v sosednji vasi?« Odgov-
oril sem: »Sem, ja, in če mi plačaš še eno pivo, 
vam zgodbo vsem povem. Bilo je zgodaj zjutraj in 
bral sem časopis: NOČNI TATOVI SO UDARILI ŽE 
SPET! Misli sem si, to ni moj problem, saj jih bo 
policija prej ali slej ujela. Minili so trije dnevi in tri 
noči, ko sem že spet bral časopis: NOČNI TATOVI 
VSAKO NOČ POBEGNEJO POLICIJI! Rekel sem 
si: »Zdaj imam pa dosti teh tatov, BOM PA JAZ RED 
NAREDIL.« 
Tako sem se odpravil do vasi zgodaj zvečer. Bila 
je črna tema in skrival sem se med drevesi, da 
ugotovim, kje in kdaj prihajajo.« Nato je vprašal 
gost: »Kako ste jih pa videli, če je bila črna tema?« 
Nisem se menil za gosta in nadaljeval: »Naslednjo 
noč sem prišel na isto mesto in se skril v smetnjak. 
Čakal sem dolge ure in ure, da pridejo tatovi. Sko-
raj sem zaspal, dokler nisem opazil tatov, kako se 
pripravljajo na vstop v hišo. 
Pobrskal sem po smeteh in našel staro vrv. Nato 
sem se odpravil do hiše, v katero so ravnokar vdrli 
tatovi. Počakal sem, da pridejo ven skozi sprednja 
vrata in jih prestrašil tako močno, da so popadali po tleh. Nato sem jih vse skupaj zvezal in jih odpeljal na 
policijsko postajo. Na poti tja mi je eden izmed njih skoraj pobegnil, a sem ga tako močno prijel za majico, 
da je kar otrpnil. Še močneje sem jih zvezal, da ne bi imel še kakšen kakšne ideje po pobegu. Oddal sem 
jih policiji in končno sem imel mir v duši, ker sem vedel, da noben tat ne bo več poskusil oropati katere koli 
hiše v vasi.
Še danes vsi tatovi vejo, da se s Krjavljem ni za hecat in se na kilometre daleč izogibajo naših vasi. No 
tako, zdaj pa lahko spijem pivo do konca.«          
                    Tim Oblak, 6. b

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONA VIRUS

       Sedel sem v gostilni, ko je naenkrat do mene pritekel natakar in rekel: ,,Krjavelj, Krjavelj, takoj moraš 
domov!’’ Začudeno sem vprašal: ,,Zakaj?’’  Natakar mi odvrne: ,,Korona virus prihaja, takoj moramo za-
preti!’’ Hitro sem vstal in odhitel domov.
       Doma sem poslušal radio, ko je napovedovalka razlagala: ,, Vsi ostanite doma, umivajte si roke, nos-
ite maske in se razkužujte.  Rekel sem si: ,,O ne, to pa ne, če sem pregnal hudiča in tatove, bom pa tudi 
korona virus.’’ 
Naredil sem načrt. Začel sem graditi stroj, v katerega bom ujel to pošast. Ker sem povzročal veliko hrupa, 
se je oglasila soseda Jožica in vprašala: ,,Zakaj pa zganjaš tak kraval? ‘’ ,,Izdelujem stroj proti korona 
virusu,‘’ sem ji odvrnil. ,,Spet ta tvoja bujna domišljija,‘’ se je posmehovala Jožica. Zamahnil sem z roko 
in ji zagodrnjal: ,, Pojdi nazaj v hišo in pusti me na miru.’’ Jožica se je krohotala in dejala: ,,Ti in tvoje 
oslarije.’’ Po tem sem bil še bolj prepričan, da mi bo ratalo, ko se je oglasil drugi sosed Slavko. ,, Ja kaj za 
vraga pa počenjaš! ’ je začel kričati. ,,korona virus prihaja in jaz ga bom ujel,’’ sem hitel razlagati. ,,Ja, ta 
je pa dobra,’’ je odvrnil Slavko. Takrat sem se razjezil in rekel: ,, Boste že še videli, nazadnje se vam bom 
jaz smejal!’’ Še z večjo ihto sem začel zbijati in ropotati in bil prepričan, da mi bo uspelo, ko je iz gozda 
pritekel moj prijatelj Korel in kričal: ,,Pazite se, poskrijte se, korona virus mi je za petami!’’  Takrat sem 



zagledal korona virus, ki je s svojimi lovkami hotel 
zgrabiti Korla. ,,Brž v hišo!’’ sem zakričal Korlu, ki 
je drvel po travniku. Prižgal sem svoj stroj ter začel 
kričati: ,,Tu sem, ti gnida nemarna, pridi po mene, če 
upaš!’’ Takrat se je Korona virus obrnil proti meni in 
zarenčal: ,,Grrr grrr!’’ Vrgel je svoje lovke proti meni, 
jaz pa svoj stroj obrnil proti njemu in začelo ga je 
počasi srkati v njega. Nisem mogel verjeti, da mi je 
ratalo ujeti to pošast. Veselo sem zakričal:,,Juhuu, 
uspelo mi je, pridite pogledati!’’ Vsi so prišli iz svojih 
hiš in začeli ploskati. Korel  je dejal: ,,Ti si genij Kr-
javelj, kako si se tega domislil?’’ Začel sem se sme-
jati in rekel: ,,Meni vedno uspe.’’      
       Tako je bilo vse po starem, lahko sem se vrnil 
nazaj v gostilno, vesel in še z eno prigodo več v 
žepu.
             Leila Rašić, 6. b

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONA VIRUS

V soboto sem bil s prijatelji  v gozdu, v našem skrivališču. Bila je tema. Pripovedovali smo si strašljive zgod-
be. Prijateljem sem pripovedoval, kako sem pregnal korona virus.
Prijatelji so me vprašali: »Ja, kje si ga pa srečal?« Pojasnil sem jim: »Hodil sem po neki osamljeni stari 
vasici. Bila je taka tema, da sem  komaj kaj videl.« Prekinili so me: »Kako pa potlej veš, da je bil korona 
virus?« Nisem se pustil motiti. Pripovedoval sem dalje: »Bilo je temno kakor v rogu. Nekaj čudnega se je 
zaslišalo iz grmovja. Grmovje  se je začelo  premikati. Pogledal sem na okoli. Ni bilo nikogar. Naenkrat sem 
zagledal nekaj špičastega, svetlečega in okroglega. »To je bila kresnička!« so zakričali prijatelji. »Prepričan 
sem, da je bil korona virus,« sem jim povedal in glasno nadaljeval: »Korona virus se je obrnil in zakričal: 
Okužil te bom.«  »Korona virus ne govori!« so se zadrli prijatelji. Nisem jih poslušal. Nadaljeval sem: »Hitro 
sem izvlekel meč. A ko sem ga imel v rokah, mi ga je virus s svojimi bodicami izpulil iz rok. Vrgel ga je tako 
daleč, da nisem mogel do njega. Okrog sebe sem iskal nekaj ostrega. A ni bilo ničesar. Nato sem nenadoma 
zagledal nekaj na drevesu. Bil je moj meč. Bil je pre-
visoko, da bi ga dosegel.« »In kako si se rešil?« so 
me vprašali prijatelji. Razložil sem jim: »Nato sem 
se nekaj domislil. Izkoristil sem bodice od korona 
virusa. Skočil sem na eno njegovo bodico, ki me je 
odnesla tako visoko, da sem dosegel svoj meč. Hitro 
sem skočil iz drevesa in   začel z mečem mahati pro-
ti korona virusu. Pa ga zlodeja ni ustavilo. Tudi on je 
začel opletati s svojimi bodicami. Jaz sem z mečem 
zamahnil po njem.  Odpadla mu je ena bodica. Ko je 
bodica odpadla, se je zaslišalo plonk plonk.
Korona virus  je od strahu hitro pobegnil. Jaz pa sem 
nadaljeval s sprehodom,« sem zaključil s pripovedo-
vanjem.
Od tistega dne dalje nisem več niti videl korona viru-
sa niti  slišal nisem več nič o njem.

Blaž Penev, 6. c
Gabriel Alberto Tovar Brčić, 6. d



KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONAVIRUS

 Krjavelj je odšel na obisk k sorodniku na 
Kitajsko. Pri sorodniku naj bi bil 2 meseca. Krjavelj 
si ni mislil, da bo prišel koronavirus. Mesec dni kas-
neje mu je sorodnik rekel, naj zaradi varnosti gre 
raje domov v Slovenijo.

 Krjavelj se takrat ni menil zanj, a kasneje je 
ugotovil, da ima prav. Takrat je odhitel k sorodniku 
in se mu opravičil, ker ga ni poslušal. Sorodnik se 
je razjezil in povedal rek, da je po toči zvoniti pre-
pozno. Krjavelj je začel razmišljati. V situaciji po- 
vedanega reka je bil zdaj on. Bilo mu je žal in se 
je odločil, da bo sorodniku naredi uslugo. Odhitel 
je po 4 maske FFP2. Takrat jih je bilo težko dobi-
ti, saj so vse bile razprodane. Sorodnik se je tako 
razveselil, da mu je odpustil. Krjavelj se je nato od-
ločil, da ustvari aplikacijo Pomagaj.si, ki omogoča, 
da mladi grejo po nakupih za starejše. Krjavelj in 
njegov sorodnik sta tako pomagala mnogo stare-
jšim priti do hrane in osrečila veliko starih ljudi. Kr-
javelj se je nato začel ubadati z drugim problemom. 
Kako pregnati koronavirus! Cepivo bo prišlo šele 
čez leto dni, v tem času jih bo pa na žalost umrlo na 
milijone. Krjavelj je razmišljal in razmišljal. V glavo 
mu je šinila ideja, da se spremeni v koronavirus in 
pomeša med bacile. Spoznal bo njegovo šibkost in 
jo izkoristil. Človeštvo je vedelo le, da vročina ubija 
virus. Krjavelj je takrat izumil koronasolarij. A ni kaj 
prida pomagal. Ugotovil je, da če se pomanjša in 
gre v telo in prežene poglavarja koronavirusa, bo 
vsega konec. Pomanjšal se je in odšel v telo. Odšel 
je od očesa do srca. Polno glavo dela je imel, ampak s koronapuško je vse bakterije pregnal na Jupiter. Nato 
je nadaljeval pot v pljučih, kjer se kri obogati s kisikom. To je možnost, da prežene koronavirus z Zemlje. V 
središču telesa (torej v srcu) je ugotovil, da je poglavar koronavirusa v možganih. Odpravil se je na dolgo pot 
po telesu. Ni vedel, kako se pride do možganov. Žile so bile premajhne zanj, nakar se je spomnil briljantne 
ideje. Do možganov se lahko tudi pride preko hrbtenice. Odšel je po hrbtenici, a po tej poti traja en dan, da 
prideš do možganov. Čez en dan je prispel in pregnal koronavirus z Zemlje.

 Ne vem, kako, ampak uspelo mu je. Po tej katastrofi ga je poznal cel svet, ta zahrbtni koronavirus pa 
je bil pregnan na Jupiter, kjer so ga do konca pokončali strupeni plini v Jupitrovi atmosferi.

               Andraž Podhraški, 6. d

Peter Brelih, 8. b.

   Cegnar Nejc, 8. c



Bertoncelj Cene, 9. d

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONAVIRUS

Je bil tu v vasi nek virus,
a jaz sem bil zanj antivirus!

So se ga bali, 
da je strah in trepet,
a meni med bojem ni prišel do pet.

Nato je prišel ta virus do mene in rekel:
dovolj je bilo,
ubijal sem grdo,
kesam se zelo, 
in še adijo. 

Jerca Tavčar,
6. c.

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONAVIRUS

     Kot vedno je Krjavelj pripoveduje v gostilni. Današnja zgodba pa govori o korona virusu. 
Pisalo se je leto 2093. Naš pripovedovalec se je veselo hvalil, kako je korono stran pregnal. Krjavelj je takole 
začel: ,,Veste v samem začetku dvajsetih let tega stoletja je v majhnem mestecu na Kitajskem izbruhnil koro-
na virus. Vsi so se norčevali, da je to samo gripa, pa ni bilo tako. Jaz sem se že od samega začetka zavedal, 
kako bo, ko se razširi. Po dobrih dveh mesecih je virus napadel tudi Slovenijo. Otroci so se nehali šolati v 
šoli, ampak so se šolali doma. Jaz pa nisem mogel stati križam rok, pobral sem masko in rokavice. V treh 
posodah in na enem plinskem gorilniku se je vse zgodilo. V prvi so bili med, cimet in jabolčni sok. V drugi 
maslo, domače žganje in malo Hainikena. Tretja posoda pa je bila prazna. Posodi s sestavinami sem segrel 
do vretja, dodal kokosovo olje in pustil, da se ohladi. Ko sem to ponudil zdravnikom, so me gladko zavrnili. To 
me je zelo razjezilo. Odšel sem do stare lipe in ji odsekal najdaljšo in najbolj prožno vejo. Iz nje sem potrgal 
liste, ker če sem se v mladosti kaj naučil, je to, to da so najboljše šibe ravno lipove. Prekinil ga je krčmar: 
“Kolikokrat si pa bil tepen, da imaš s tem toliko izkušenj?ˮ Ampak Krajvelj se ne da motiti in nadaljuje: ,,Šibo 
sem čez noč namočil v vodo, da je bolj bolelo, ko sem ga našeškal. In tako je tudi bilo. Z mojo šibo sem prišel 
na Prešernov trg v Ljubljani in ga zagledal. Virus mi je presekal masko na pol, ampak mu to ni nič pomagalo, 
ker je moji namočeni šibi komaj ušel  v sosednjo Italijo.«

                Jera Košenina, 6. c



KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL KORONAVIRUS

No tako, spet je ura polnoči in čas je za eno mojih izmišljotin. Vsi že nestrpno čakajo, da jim povem eno zgod-
bo. Vse je tako kot po navadi: Franci že spet čaka, da se vtakne v vsako mojo napako, krčmar pa je že natočil 
kozarec vina in sigurno že premišljeval, o čem bom govoril. No, bom pa kar vstopil in začel.
»Pozdravljeni fantje!« rečem, medtem ko nekdo zakašlja. »Joj! V izolacijo bo treba! Boš še korono dobil in 
potem...« rečem in že se vmeša Franci: »Kaj, da bom dobil krono! Saj to je sijajno! Bom pa kralj postal. Joj, to 
bo lepo, če bom kralj in...« Raje sem ga prekinil, saj tako ne gre: »Ne, ne, ne in ne! Nobene krone ni! Korona 
virus je bolezen, ki sem jo v svojih mladih letih pregnal s tega sveta, pa je očitno s tabo Franci spet prišla na 
svet. To je bolezen, ki te spravi na posteljo in je pri tebi na dopustu štirinajst dni in kdaj še malo več. Seveda, 
če ji je pri tebi všeč. Enkrat je napadla potepuškega psa, ki se je pogosto sprehajal pred mojo hišo ...« in me 
Franci spet prekine: »Ti, da si imel hišo! To ni mogoče!« Raje sem nadaljeval: »Ja, imel sem hišo! Ampak, saj 
je vseeno. Virus je okužil tistega psa in da me ne bi okužil, sem ga živega zakopal.« rečem in spet Franci: »A 
psa si zakopal?« »Ne psa! Virus! Ubil sem ga! Z lastno roko sem ga zakopal in nato je umrl,« rečem, popijem 
vino in grem.
»Joj, saj bodo še hudiča priklicali na ta svet! Paziti se bo treba!« si od takrat mislim vsak dan.
            
           Neja Jamnik, 6. d

Elizabeta Končan, 8. b

Ajša Jereb, 7. c



TUJEJEZIČNI KOTIČEK     
ABOUT ME

I live in Škofja Loka. Actually in the village of Suha. Now we live in nice white, little gray house. In there is a 
two bathrooms, living room, kitchen, “office”, three bedrooms and one bedroom for my parents. Two years 
ago we don’t live here. We will live on the place called Mesti trg. There is very nice, but we only had a small 
apartment. Now we have a big house with with terrace, lawn and yard. It’s a little further to school, but it’s 
better in the house.

My familly has 5 members. That’s are me, my parents and two sisters. Both are younger. Each of us children 
has their own room. There are big and spatial.

I get up at eight o’clock. Then I go down on the breakfast. When I eat breakfast I go back to the room to check 
what needs to be done for school. At half pat one I go to my grandma on the lunch. When I go home, I pick 
up my younger sister, who is still in kindergarten. At four a clock my parents come home from a work and we 
enjoy the rest of the free day. That’s my day in corona time.

I do different things in the afternoon. Sometimes, but I rarely watch TV, otherwise I often get together with a 
friend or go cycling. Sometimes I play badminton with my father. I can be on the computer for a maximum 
of half an hour a day. I usually play a game called Tanki Online. In fact, this is a Russian game because it is 
TANKI, not tanks. Sometimes I play this game with my best friend. I train karate from sports, but it was not 
there now, at the time of the coronavirus.
           Ožbej Engelman, 6. a

Ajda Podlipnik, 7. a

 My name is Lia and I live in Škofja Loka. Škofja Loka is a very old 
town. It has got 13000 people. There is a castle on the hill in the old town. We 
have primary schools, kindergardens and secondary schools. Škofja Loka 
is a very green town with hills and forests around (Lubnik, Osolnik, Sv. An-
drej...). There is a river Sora that goes through Škofja Loka. We have church-
es, library, market, museums and old buildings. I like my home town.
 I live in Sv. Duh with my family: mom, dad and my sister Pika. She is 8 years 
old. We live in a house on the second floor. My mom’s name is Eva and my 
dad is Tomaž. My grandmom is Alenka and she lives on the first floor. My 
grandfather Rudi lives in Ljubljana. I share my room with my sister Pika. We 
have two bads and two desks to study, two chairs, two windows and three 
cupboards. Our room has pink and violet walls. We have seven pillows on the 
bed and twenty toys. I like my room. I don’t like to clean it.
 My day: I wake up at quarter past seven, I brush my teeth and I dress up. I 
drink limonade every morning before I go to school. I go by bus. School starts 
at twenty past eight. I have a math, sport, art, music, english, slovenian, ge-
ography and history. I eat breakfast and lunch at school. I go back home at two o’clock. I do my homework 
and go to my wolleyball trening every mondey, wednesday and thursday. In the afternoon I play with my sister 
Pika. We go out and ride bike, rollers, play wolleyball...We have dinner at seven o’clock. I go to bed at ten 
o’clock. I watch TV before I go to bed.
 Free time: I play with my sister Pika. We go out and play in the garden. We ride bikes, we play wolleyball, 
we skate and we play with lego and toys. We play with our friend Nika. We have a dog and we play with him. 
His name is Blacky, he is black.. We go for a walk every day and with my mom and dog we go to Šmarjetna 
gora. Then I watch TV.
                 Lia Pipp, 6. b



 My name is Lovro. My surname is Košenina. I 
am 10 years old. I am in fifth class. I go to school by 
bus. I am small with brawn eyes and hear. I live in a 
house with 2 flours and 20 windows. Our house is in a 
big garden.
I have small family. I have 2 parents both have brown 
eyes and brown hear. My mum is 43 years old and my 
father is 45 years old. My mum is a teacher and my 
father is an architect. My sister is 12 years old and she 
is in a sixth class. I still have all of my grandparents. I 
have 2 uncles, 1 ant and 2 cousins. Half of my family 
live in Štajerska.
I love playing football and basketball. My favourite 
food is lasagne. My favourite drink is juice. I love all 
kinds of fruits. My favourite animal is a tiger. It is dan-
gerous and beautiful animal. It eats meat. It is orange 
with black stripes.
My favourite day in a week is Saturday. Usually I sleep 
late, than I eat breakfast and go to the church. After 
lunch with my family we do some sports. In the evening 
I watch TV or You Tube. I also like sports on TV. I also 
like summer, because it’s warm.
    
    Lovro Košenina, 5. c

Ema

Ema Karabegović, 7. a.

 My name is Leila and I live in old town Škofja Loka. It is a very beautiful town, there is a big castle with 
a museum. We have four primary schools,  three high schools  and a  big library. There are a lot of churches, 
banks, shops and factorys. There is a beautiful river  Sora, where we can swimm in the summer.
I am eleven years old and we have a big house with a garden and two dogs. In the house I live with my 
mother, grand parents, my uncle with his wife and three children and another uncle who is single. I have one 
more uncle who lives in England and two aunts who live near by. My father and my brother don’t live with us 
but I see them often.
I usually get  up at 9 o’clock, I brush my theet and wash my face. I eat my breakfast and watch TV for 30 min-
utes. Then I go to do my work for school for three houers then I have lunch. After lunch I finish my homework 
and I go play with my cousens out side. Usually at five o’clock I go for a big walk with my mother and when we 
come back around seven o’clock we cook dinner together. After diner I play with my cosens again or I watch 
my favorite TV show. At 8.30 I go take a shower and I go to bed.
In my free time I like to play  valyball with my cousens and I like to rolerblade. I often visit my friend Anja who 
lives  near my house. I like to play games on my phone  and watch my favorite videos. In the summer I like 
to go swimm on the  river next to my house.
              Leila Rašić, 6. b 



 I’m Jan Novljan and I live in Škofja Loka. Is town with castle wich is now museum. Through the town 
runs river Sora. We have churchs, post offices, shops, schools...We have everithing we need
I live in a house with my family and two little rabbits Bleki and Bela. In ground floor are my grandparents 
Julijana and Franci. In first floor I live with my sister, mom and dad. We have kitchen, living room, dining 
room, bathroom, balconi and rooms for working. On the loft we have bedrooms and one bathroom. We have 
balconi too. My room is smaler then my sisters room but i love it anyway. I have Angry birds poster, chest of 
drawers, desk, 3 windows, bedroom, a plant, LED strip lights and wardrobe. My sister train athletics and I 
train gymnastic. My dad loves to go on runing and go cycle. My mom and grandmother are the best cook. My 
grandfather fix everything and my dad is very funny and well organized.
My tipical day starts at 9 am in my room. I go downstairs and have breakfast. When I eat it I go brush my 
teeth. After brushing my teeth is time for online school. At 12 am I go on lunch. After lunch I have a little rest. 
At 3 pm i have guitar lesson in Music school. I have lessons abaut music after guitar lesson. I get home at 
quarter to five and i change my closet and go to gym where I train gymnastic. I train to half past 6 and get 
home. I go under the shower and have dinner. After dinner I brush my teeth and watch a film with my family. 
And then I go to sleep.
My activities after school are: guitar lessons, music lessons, gymnastic and synchronisation. I love all of 
them. Sometimes I like to read. If I want to I like drawing and painting. I watch TV too. I like playing videog-
ames and spending time with my family. I like to go outside with my friends, sister or family. Some times I like 
to go on walk.
            Jan Novljan, 6. b

Manca Mrak



MY DREAM HOUSE

 My dream house will have a basement, ground and first floor. On the ground floor, there will be a kitch-
en, living room and bathroom for guests. I will have a black and white kitchen with a counter made of marble. 
In the living room, I will have a fireplaceand the TV will be placed on the wall.There will be a huge sofa for 
the whole family enjoying in Harry Potter movie nights.On the first floor, I will have bedrooms for my kids and 

master bedroom for me and my hus-
band. The bathroom on the ground 
floor will have a shower and a family 
bathroom on the first floor will have 
a bath. My kids will choose their own 
colour of bedrooms, but my husband 
and I will have a bedroom in the white 
and grey colour. In the basement, 
there will be a fitness and laundry 
room. My house will have special 
spots for relaxing, reading books or 
just for enjoying the silence and free 
time. When I will walk through my 
house, I will feel happiness and joy.
     
                  Zala Križnar, 6.a

In 2050
 
In 2050 I shall be 44 years old. I will most likely have two biological children. I will probably live in Canada. 
I will have a big house. My job would involve working with a computer and in my spare time I would be a 
historian. I will be happy and healthy. A majority of the world’s languages will be the same but most of peo-
ple will communicate in English. People will travel around the world with newer plane models and electric 
cars. There will be physical and virtual currency. People’s appearances won`t change a lot. There will be 
VR games that children will play. Children will still be going to school however instead of books they will use 
tablets. There will still be supermarkets and people will still go shopping but there will be more developed 
food that will be healthier for the human body. All of the classic sports like football, tennis, badminton and so 
on will still exist but some newer sports will be created. 

           Maks Greblo, 7. a



VELIKO SMO SE DOPISOVALI, HVALA ZA VAŠA PRIJAZNA PISMA

Pisma učenk in učencev

Spoštovana učiteljica, delo na domu poteka brez težav. Dela ni preveč. Med delom se zabavam. Z od-
piranjem Radovednih pet, spletne strani šole in gledanjem posnetkov nimam težav. Danes sem brez težav 
poslušala pesmico. Najbolj mi je všeč snov, ki jo moram prepisati v zvezek. Včeraj sem z veseljem delala 
mozaik. Delam sama, včasih potrebujem pomoč le pri računalniku. Danes mi je pri izdelavi barometra malo 
pomagal ati. Tudi jaz vas pogrešam. Lepo vas pozdravljam, vaša učenka Pia 

Dober večer, delo na domu mi ni preveč všeč, ker se ne morem igrati s prijatelji. Pri delu, ki ste nam ga dali 
nisem imel nobenih težav. Fin mi je bil mozaik, ampak je bilo z njim veliko dela. Raje bi imel pouk in se igral 
s prijatelji. Lep pozdrav, Rok

Spoštovana gospa učiteljica! Sporočam Vam, da mi šola na daljavo ne dela težav in da vse razumem. Tretji 
teden doma sem preživela v redu, ampak vedno bolj pogrešam šolo. Prvoaprilska šala mi je zelo dobro uspe-
la, mi je pa žal, da nismo bili v šoli in skupaj kaj ušpičiti. Za šolsko delo porabim okoli dve uri in pri nobenem 
predmetu nimam težav. Lep pozdrav, Sara 

Pozdravljeni, tretji teden karantene in šole na domu sem se že čisto navadil. Zjutraj naredim vse za šolo, prib-
ližno tri ure. Veliko berem, popoldne se učim, proti večeru se odpravimo na trim stezo nad Loškim gradom. 
S tem si tudi ogledujem Škofjo Loko. Videl sem tudi Zgornji stolp na Kranclju ( ruševine). Upam da se kmalu 
vidimo.  Lep pozdrav, Maks

Pisma staršev

Pozdravljeni. Zala je zelo pridna. Zjutraj pozajtrkuje in ob 8ih je že za svojo pisalno mizo in pridno dela. Sem 
ter tja rabi kako malenkost pomoči. Do e-učilnice dostopim jaz in ji potem posredujem vaša navodila. Skratka 
za enkrat nam prav dobro gre. Zala me je prosila, da vam sporočim, da vas pogreša. Hvala za vaš trud in 
ostanite zdravi. Lep pozdrav,  Nina

Lepo pozdravljeni, najprej bi se vam rada zahvalila za odlično angažiranost. 
Pošiljanje učne snovi preko elektronske pošte je še bolj enostaven način kot prej, saj včasih spletna učilnica 
zaradi tehničnih napak ni delovala brezhibno. 
Mia večino dela opravi samostojno, poskrbimo le za ustrezno gradivo preko računalnika in na koncu njeno 
delo skupaj pregledamo. Prav tako, za enkrat učna snov ni preobsežna niti pretežka, zato se delo opravi 
razmeroma hitro. 
Mia vam sporoča, da je šolanje na domu sicer super, vendar kljub temu komaj čaka, da se šole ponovno 
odprejo in se spet vidite. Lep pozdrav, veliko zdravja. Milena 

Spoštovana učiteljica, najprej iskrena hvala za  vsa natančna in pregledna navodila glede pouka na domu.  
Vse delamo sproti, Eva poskuša dopoldne narediti večino naloge, v popoldanskem času pa seveda skupaj 
dokončamo. Kakšen dan v tednu je kar pesto, saj tudi delo od doma ni tako enostavno in preprosto, ampak 
tako kot večina si tudi mi  želimo  samo, da bi  to težko obdobje  minilo  čim bolj mirno in hitro....BODITE 
ZDRAVI. Marijana

Spoštovana, glede na to, da se to šolsko leto ne bomo več videli menim, da je prav, da se zahvalim za ves 
vaš trud. Saj ste Nikolaja veliko naučili, ne mislim samo učne snovi. Zato vas tudi zelo ceni. Vse dobro vam 
želim Dragica 

Pa še eno Joštovo:
Jošt bere o Karantaniji v učeniku. “Mami, a veš da so Slovenci  200 let živeli v karanteni! 😀
Lep dan.
Helena



      

POČASI SMO ZAČELI ODPIRATI ŠOLSKA VRATA 
 V ponedeljek, 18. 5. 2020, smo po dvomesečnem zaprtju šol ponovno odprli šolska vra-
ta za učence 1. triade. Pouk je potekal po prilagojenem urniku, ker so vsi oddelki morali biti 
razdeljeni v dve skupini (maksimalno 15 učencev v skupini). V oddelku je nekatere predmete 
poučevala razredničarka, ostale predmete pa drugi učitelji

 V ponedeljek, 1. 6. 2020, smo po dveh mesecih in pol ponovno odprli šolska vrata za 
učence 4. in 5. razreda.
 
V sredo, 3. 6. 2020, so se v šolo vrnili še učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouka je zopet potekal po 
ustaljenem urniku. Posebni poudarek pri ponovnem odprtju šole smo namenili upoštevanju 
higienskih priporočil.

- V vsaki učilnici je bilo na voljo razkužilo za roke in razkužilo za površine v obliki razpršila. Nadzor uporabe 
je imel učitelj.
- Učencev nismo pošiljali po šoli (npr. v tajništvo, …), razen v izjemni primerih.
- Učence smo opozarjali na hojo po označenih koridorjih, na vzdrževanje varnostne razdalje – talne oznake      
na hodnikih, stopniščih in v jedilnici.
- Učence smo ozaveščali o higieni kašlja, pravilnem umivanju rok – plakati v učilnicah.
- Učenci si niso posojali potrebščin in pripomočkov.
- Pitniki niso bili v uporabi.
- Skrbeli smo za redno in zadostno prezračevanje učilnic: pred poukom, po vsaki šolski uri 5. min.
- Učilnic učenci niso zapuščali, razen za odhod na WC.
- Na WC je šel le en učenec naenkrat, lahko tekom celega dopoldneva, ne le med odmori.
- Stalna prisotnost učitelja v učilnici. 
- Računalnica je bila za učence zaprta.
- Če je več oseb uporabljalo računalnik, smo tipkovnico pred uporabo razkužili. Razkužili smo tudi miško 
računalnika, daljinec za projektor, kateder, stol – pri menjavi vsakega učitelja.
- Računalnik v učilnici je lahko uporabljal le učitelj.
- Upoštevali smo medosebno varnostno razdaljo tudi med zaposlenimi (zbornica …)
- Video konference so imele prednost pred klasičnimi sestanki.
- V razredu je gradivo delil in pobiral učitelj, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. 
- Priporočeno je bilo, da učitelj vrnjene/oddane izdelke vsaj en dan hrani na varnem mestu. 
- Opozarjali smo na umivanje rok in ob tem učili z zgledom.



V šolo se je počasi, teden za tednom, vračalo življenje. Učilnice je polnil smeh otrok, iskrice v njihovih očeh 
pa so govorile zgodbo o tem, da je šola več kot le izobraževalna ustanova. To je tudi kraj srečanja in sreče, 
za vse nas - otroke in učitelje. 

S čisto posebno valeto, ki smo jo spremljali v učilnicah, starši pa doma prek youtube kanala, se je poslovilo 
86 dvevetošolcev. Veliko sreče in uspeha na novih poteh jim želimo. 

VALETA
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